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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

MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

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

Ver  pág. 2

GEORGE PRENDA, C.A.
Membre de
l'Ordre des
comptables agréés
du Québec

IMPOSTOS
•DECLARAÇÕES COMPUTORIZADAS •DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS

COMERCIAIS E PESSOAIS •SERVIÇO TODO O ANO •RECOLHA E ENTREGA

4157 ST-LAURENT (RACHEL) MONTREAL H2W 1Y7

TEL.: 232-3095 FAX: 842-9153
Tel.:  (514) 745-0425
Fax.: (514) 956-9684

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira

É quando estamos com saúde que devemos proteger-nos...
Proteja o seu património!

Como? Assegurando-se a si e à sua família.

• Ofereço-lhe os melhores preços em seguros de: salário,
   doenças críticas, poupança para a reforma, margens de crédito,
   estudos dos filhos, netos, etc.
•  Consulte-me sem compromisso.

Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Apontamento

E se não forem
encontradas armas
de destruição
maciça?
*A. Barqueiro

Tal como previsto, a guerra contra
o Iraque veio preocupar o mundo e
ninguém se mostra indiferente aos
efeitos trágicos deste conflito armado.
A procissão ainda está no adro, mas já
se contam muitas mortes dos dois
lados beligerantes, prenúncio de que
muitas vidas serão ceifadas no balanço
final, quando terminar a operação
bélica a desenrolar-se no Médio
Oriente.

Em contraste com as razões que
deram lugar à Guerra do Golfo em
1991, a invasão do Kwait pelas forças
armadas de Saddam Hussein, o
conflito actual apresenta contornos de
dúvida, que não convenceram o
Conselho de Segurança da ONU a
autorizar a tomada de força do país
árabe, pelas tropas da  coligação
americana/inglesa..

Conhece-se a característica
sanguinária de Hussein e a História
certifica que aquele ditador utilizou
armas biológicas e de destruição
maciça, contra os Curdos do norte do
Iraque e contra o vizinho Irão.
Portanto, é ponto assente que Saddam
qualifica-se como um dirigente feroz,
sem escrúpulos e capaz de tudo para
se manter no poder.

Porém, a decisão americana de
iniciar a guerra sem o acordo da ONU
toma foros de ilegalidade
internacional, que tem provocado
protestos em todos os horizontes
geográficos. A argumentação de que
o Iraque tem permitido o treino,
refúgio e financiamento  de grupos
terroristas internacionais, estabelece
uma sólida base para responsabilizar
o regime iraniano por atentados

Novo Ministro da República para os Açores
O Dr. Laborinho Lúcio toma posse do cargo

Segundo informações divulgadas
pela Lusa, toma hoje, quarta-feira,
posse do cargo de Ministro da
República para os Açores o magistrado
Álvaro José Brilhante Laborinho
Lúcio, em substituição de Sampaio de
Nóvoa, que desempenhou o lugar
durante cinco anos.

O novo Ministro da República teve a
responsabilidade do ministério da
Justiça no tempo de Cavaco Silva,

sendo um dos políticos mais
respeitados no país.  Tem  sido
Procurador Geral Adjunto do Supremo
Tribunal de Justiça nos últimos anos,
após o abandono da política por
iniciativa própria e exigência do cargo
no Tribunal, foi agora proposto pelo
governo para nomeação pelo
Presidente da República. O magistrado
Laborinho Lúcio tem o apoio unânime
dos partidos com assento parlamentar

na região - PS, PSD, PP e PCP - sendo
a sua escolha também aplaudida pelo
chefe do executivo açoriano Carlos
César.

Laborinho Lúcio é natural da Nazaré,
tendo seguido os seus estudos
secundários em Alcobaça. O seu
currículo como especialista em Direito
é destacado, sendo solicitado para
inúmeras conferências versando

Eleição para o Conselho das Comunidades
Por Joviano Vaz

Domingo próximo, dia 30 do
corrente, na Associação Portuguesa do
Canadá situada no 4170 da rua St-
Urbain (no canto da Rachel) das 8 da
manhã às 19 horas (7 da noite) vão ter
lugar eleições para o denominado
Conselho das Comunidades.

do Governo Português e dos governos
Regionais dos Açores e da Madeira
para todas as matérias que dizem
respeito às Comunidades Portuguesas
no estrangeiro.

No anterior acto eleitoral a
Comunidade Portuguesa de Montreal

Presentemente cinco candidatos são
eleitos por Toronto (o que é uma
anomalia), um por Vancouver e um
pela região Montreal-Gatineau-Otava
(o que tem de ser revisto).

Duas listas se apresentam por
Montreal-Gatineau-Otava.

A lista A apoiada pelo Centro
Comunitário Português Amigos
Unidos de Hull é constituída por José
António Rego Maria, residente em
Gatineau (Quebeque), comerciante.

O candidato suplente é Manuel

Noite « Chefe de um dia » no Ferreira Café
Onde o calor dos fornos se transforma
em raios de sol para as crianças

Tradução e adaptação de Conceição Correia

Para dar continuidade ao grande
sucesso que têm vindo a conhecer nos
últimos três anos, estes sumptuosos
jantares gastronómicos no Ferreira
Café e com a finalidade de angariar
fundos para a « Opération Enfant
Soleil », Carlos Ferreira organiza mais
uma vez no dia 1 de Abril pelas 19h um
jantar-benefício.

Vários conceituados homens de
negócios trocarão por um dia de
profissão e de vocabulário, o fato e a
gravata por um avental e prepararão as
sua próprias receitas, tendo assim a

oportunidade de demonstrar a sua
criatividade gastronómica, de

trabalhar em conjunto com Marino
Tavares, famoso Chefe do Ferreira
Café Trattoria e de ajudarem as

Ver  pág. 2

Ver  pág. 2

Ver  pág. 2

José Antõnio Rego Maria
Este órgão consultivo do Governo

Português para as políticas relativas à
emigração e Comunidades Portu-
guesas e representativo das
organizações não governamentais de
portugueses no estrangeiro (As-
sociações) é o interlocutor privilegiado

não elegeu nenhum representante,
situação que prejudica a represen-
tatividade do Canadá neste Conselho e
que dificulta a sensibilização do mesmo
para questões que aos portugueses
vivendo neste país interessam
particularmente.

Francisco Salvador
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4117A, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Y7

Tél.: (514) 844-0388
FAX: (514) 844-6283

E-Mail:
jornal@avozdeportugal.com

Adresse électronique:
www.avozdeportugal.com

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

Oferecemos:
•Desporto

•Transmissões directas
  dos jogos de Futebol

•Noticiário

4181, St-Dominique, Montreal, H2W  2A7  Para mais informações: (514)  844-2456

Manchetes

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

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

Contacte : Rafael

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

Internacional

15 anos de experiência

• 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

Ementa:
Salada
Sopa de creme de galinha
“Steak de surlogne” com camarão
Batatas “parisiennes” e legumes
Sobremesa e café

Sábado 5 de Abril às 18H30
Igreja St.Enfant Jésus
5035 St-Dominique

Bilhetes à venda:
Adultos 25 Romeiros
Crianças 15 Romeiros
Domingos Luís (450) 624-1671
J&L Casa da Costura (514) 844-4351
Benfeito & Filhos (514) 844-1813

ROMEIROS DO QUÉBEC
Jantar-Espectáculo do 16º Aniversário

Baile com o conjunto

Starlight

Àlvaro Manuel
Regressa ao convívio da

Comunidade

De volta a  Montreal  para

lançammento de novo CD

Prémios
Surpresas

Monsieur TIBOU
Grande Vidente Médio

15 ANOS DE EXPERIÊNCIA - ESPECIALISTA EM TODOS OS
TRABALHOS OCULTOS E EM CASOS URGENTES

Resolvo os vossos problemas dentro de 4 dias•Estabilidade absoluta no casal •
Protecção contra todo o tipo de infidelidade ou separação•Sorte na vida sentimental
e nos encontros•Regresso rápido e definitivo do ser amado seja qual for o tempo da
separação•Desenfeitiçamento•Elimina complexos físicos e morais•Sorte no jogo
•Êxito nos assuntos sociais e profissionais•Atracção de clientela em todos os
domínios•Impotência sexual•Fidelidade entre esposos e soluciona crises
conjugais•Trabalho sério. • PAGAMENTO APÓS RESULTADOS •

Se querem resultados rápidos, contactem-me. Satisfação e eficacidade garantida.
Consultas diárias das 08h às 21 h.

(514) 333-4067

surgidos em vários locais. A prova provada de que tem fabricado
produtos químicos próprios para destruição de pessoas, constitui
razão para ser chamado à ordem e obrigado a destruir todas as
formas que possam conduzir ao uso de tão terríveis armas letais.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas enviou para o
Iraque mais de uma centena de inspectores independentes, cuja
tarefa seria não só a de destruição de armamento considerado fora
das normas internacionais, como a de descobrir os produtos
químicos já usados no passado em conflitos contra o Irão e
Curdistão, os quais poderão ameaçar outros países da área e fora
dela.

Enquanto estiveram no Iraque durante várias semanas, os
inspectores não encontraram vestígios de tais produtos, embora se
pense que eles possam estar escondidos em locais inacessíveis e
fora do alcance dos responsáveis pela sua busca.

Assim sendo, seria natural dar aos inspectores maior prazo para
completarem o seu trabalho e eventualmente chegarem a
conclusões definitivas. Mas não foi essa a política de George W.
Bush, mostrando impaciência para vingar o triste atentado de 11 de
Setembro de 2001 e também frustado por não ter sido capaz de
capturar e punir Bin Laden.

Põe-se agora a questão: quando as tropas da coligação tomarem
de assalto a capital iraquiana (situação que se pode considerar quase
certa) e não encontrarem no país as referidas armas e produtos
químicos de destruição maciça, qual vai ser a razão moral invocada,
para justificar uma guerra de tamanha envergadura ?

O resultado final é trágico e prejudicial para a Comunidade
Internacional. A ONU foi desrespeitada e sai muito enfraquecida
nesta contingência. A contagem de perdas humanas de ambas as
partes vai ser elevada e fica criado um foco de confusão e desordem
no país iraquiano, Aquela população  parece não discernir entre o
bem e o mal e mostra uma doentia adulação pelo ditador que lhes
provoca tanto sofrimento. O saudosismo do seu líder vai gerar
atritos sociais e políticos, muito difíceis de superar.

Na outra hipótese, (também provável face a recentes descobertas
de fábricas perto de Bagdade), de serem encontradas armas de
destruição maciça, então já a intervenção americana pode encontrar
pontos de justificação e fazer algum senso.

Resta, contudo, o drama de tantas vidas perdidas, a tristeza de um
conflito tão violento e desumano, as discórdias entre os que apoiam
e os que desapoiam a iniciativa bélica, o confronto entre a legalidade
e as medidas fora do direito internacional, o agravamento  financeiro
que cria ao cidadão comum, vítima última da discórdia entre
dirigentes políticos, cuja visão distorcida não contempla a
sensibilidade e o sentir dos povos, mas privilegia somente os seus
instintos de poder e de expansão territorial. Porque nesta guerra,
o pior ainda está para vir!

E se não forem encontradas armas
de destruição maciça?

Cont da  pág. 1

assuntos jurídicos. No mês
corrente participou como
convidado no I Congresso de
Justiça no Porto. Também no
campo social, tem tido uma
actividade relevante na defesa
dos direitos da criança,
participando em colóquios e
sessões de estudo.

É uma individualidade muito
estimada na  região, porquanto
mantém um relacionamento
amigável com os conterrâneos,
mesmo os humildes, não
obstante o seu elevado
posicionamento profissional.

O Dr. Laborinho
Lúcio toma
posse do cargo

Cont da  pág. 1

António Mendonça Pereira,
residente em Longueuil, antigo
agente imobiliário, ex-
funcionário da KLM, ex-
membro directivo da Casa dos
Açores do Quebeque e
secretário adjunto da Caixa
Portuguesa.

Uma segunda lista foi
também elaborada, esta
independente.

Ela é constituída por
Francisco Salvador (efectivo)
conhecido membro da Comu-
nidade Portuguesa de Mon-
treal.

Francisco Salvador é jorna-
lista, membro da Caixa de
Economia e desde a sua

chegada ao Canadá que tem
participado activamente na vida
comunitária.

O candidato suplente desta
lista é Leontino Barreiros que a
várias organizações portugue-
sas de Montreal  tem prestado
preciosos serviços.

Por uma vez sejamos cons-
cientes do nosso dever. Votar
por um candidato ao Conselho
das Comunidades é um dever
de cidadão que deseja exprimir
a sua opinião no conceito da
diáspora portuguesa.

Tome pois nota:
Local da votação: Associação

Portuguesa do Canadá, 4170 rua
St-Urbain (ao lado da Igreja

Santa Cruz).
Horas de votação: das 8 da

manhã às 19 horas.
Faça conscientemente a sua

escolha, mas não deixe de votar.
Eu por mim já fiz a minha e irei

votar no dia 30 do corrente no
local acima designado.

Será desta vez que toma-
remos as nossas responsa-
bilidades?

Assim é de esperar.Cont da  pág. 1

Eleição para o
Conselho das Comunidades

crianças doentes do Quebeque
fazendo parte do 4o jantar-
benefício intitulado « Cartes
d’affaires sur table d’hôte »,
cujos benefícios serão entre-
gues ao Hospital Sainte-Justine.

Marino Tavares que já foi
recompensado em várias
ocasiões pela sua arte e cujo
talento é reconhecido em
Montreal (e não só), trabalhará
com Thierry Baron chefe da
cozinha do Ferreira Café, e com
Alain Bélanger, medalha de
bronze no concurso mundial
« Melhor escanção 2002). O
explorador e conferencista
Bernar Voyer, animará este
evento.

A « Opération Enfant Soleil »
não faz diferenças: todas as
crianças doentes do Quebeque
serão ajudadas na luta contra
seja qual for a doença.

Desde a sua fundação em
1988, as crianças doentes
beneficiam com mais de 60

milhões de dólares, prove-
nientes de donativos da popu-
lação em geral e de certas
empresas.

Os participantes neste jantar-
benefício pagarão a soma de
350$. Além de se regalarem
com um excelente jantar de sete
serviços, degustarão também
os melhores vinhos e portos da
cave exclusiva do Ferreira Café.

Todos são convidados a
participar neste jantar.  Só com
a generosidade bem conhecida
dos Montrealenses este evento
tem conhecido anualmente um
grande sucesso e tem sido
considerado como uma impor-
tante fonte de recolha de fundos
desta campanha cujo lema é :

Nós ajudamos as crianças
doentes. Ajudem-nos!!

Onde o calor
dos fornos se transforma
em raios de sol para as crianças

Cont da  pág. 1



A VOZ DE PORTUGAL, 26  de Março de 2003  - Página 3

Açores & Madeira

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS  TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas

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

CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS
CÍRCULO ELEITORAL MONTREAL / OTAVA

CANDIDATOS  PELA LISTA  A
Natural da Lourinhã - Portugal
Residente em Gatineau, Québec
Comerciante - Prop. e Gerente da Pombalense
Casado, pai de 2 filhos e avô de netos
Residente no Canadá há 39 anos
Membro fundador e várias vezes Presidente e
Director do Centro Amigos Unidos de Hull
Membro activo da Comunidade Cristã
Responsável local da campanha contra o cancro
Ex-delegado do Centro em vários congressos
Ex-candidato a vereador por Gatineau

José António Rego Maria
Candidato  efectivo

Natural de S.José, Ponta Delgada, Açores
Residente em Longueuil, Québec
Antigo agente imobiliário
Funcionário da KLM durante 15 anos
Ex-membro directivo da Caçorbec
Casado,  pai de 2 filhos e  avô de 2 netos
Residente no Canadá há 36 anos
Secretário Adjunto da Caixa de Economia Portuguesa
Membro da Comissão da celebração dos 50 Anos da
Imigração portuguesa do Canadá pela Caçorbec

PARA O PROGRESSO DAS COMUNIDADES
E BEM ESTAR DOS PORTUGUESES

LOCAIS DE VOTAÇÃO
MONTREAL - Associação Portuguesa do Canadá, 4170 St-Urbain

OTAVA / GATINEAU - Embaixada de Portugal, 645 Island Park Drive, Otava

NO DIA 30 DE MARÇO DE 2003
VOTE LISTA “A”

Manuel António Pereira
Candidato suplente

Oração a S. Judas Tadeu
Parece ser dita em grandes aflições quando parecemos

desamparados de todo o socorro visível ou para casos
desesperados.

S. Judas Tadeu, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus,
o nome de traidor é causa de serdes tão esquecido por muitos,
mas a Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como
padroeiro de casos desesperados, sem remédio.  Intercedei por
mim que sou tão miserável, pondo em prática, eu vo-lo rogo, o
privilégio particular que Vos é concedido a fim de trazer ajuda
pronta e visível onde isso é quase impossível.  Vinde valer-me
nesta grande necessidade para que eu possa receber as
consolações e socorros do Céu em todas as minhas aflições,
necessidades e sofrimentos, particularmente (aqui dizer a graça
que deseja obter...) e que possa bendizer a Deus convosco e
todos os eleitos por toda a Eternidade.

Eu vos prometo, bem-aventurado S. Judas Tadeu, ter sempre
presente esta grande graça e não cessar de honrar-vos como
meu especial e poderoso Padroeiro e farei quanto possa para
espalhar a devoção para convosco.  Assim seja.

M.L.

Deputados do PSD na Boaventura
O Grupo Parlamentar do PSD

visitou ontem a freguesia de
Boaventura, com o objectivo de
«conhecer qual é o estado e as
necessidades das várias
instituições públicas da
freguesia», referiu o deputado
Horácio Bento Gouveia. Assim,

na Escola do 1º Ciclo do Pomar,
a direcção da escola mostrou-se
apreensiva com a manutenção
do edifício, «que já se encontra
em alguns lugares um pouco
degradado», mas segundo
Horácio Bento de Gouveia, «as
obras de remodelação da escola
deverão avançar ainda este
ano», visto que é realmente uma
necessidade para este local. Na
visita realizada à sede da
Associação Desportiva de
Boaventura, os deputados
ficaram a conhecer o
contentamento «demonstrado
pela actual direcção, visto
recentemente ter sido

melhorado as condições de
trabalho no Campo Carlos Sé,
com a instalação do piso
sintético». Um clube que se
dedica exclusivamente à prática
do futebol. Com o pároco de
Boaventura, ficaram a saber do
andamento das obras de

recuperação da igreja desta
freguesia. Enquanto que na
reunião mantida com a Junta de
Freguesia, «fomos informados,
pelo seu presidente, que é
intenção deste em dotar todos
os sítios com uma estrada que
seja possível transitar
automóveis». Já na Casa do
Povo, os deputados foram
informados dos cursos que
estão a ser ministrados por esta
instituição, bem como a
intenção «de promover as
tradições desta freguesia, como
seja o caso da realização de uma
feira de sopas regionais».

Áreas protegidas de Santa Maria:
Novas áreas e
reclassificação das existentes

São objectivos da Direcção
Regional do Ambiente a
determinação de áreas que,
devido às suas características
peculiares, carecem de especial
atenção em termos ambientais.

A ilha de Santa Maria já tem
zonas protegidas, contudo a sua

classificação não contemplou
alguns aspectos importantes
como sejam habitats, questões
paisagísticas e geológicas etc..

Neste sentido, o Clube de
Amigos e Defensores do
Património-Cultural e
Ambiental da ilha de Santa
Maria – CADEP-CN – e a
solicitação da Direcção
Regional do Ambiente, indicou
e fundamentou (...) os espaços
que, no seu entendimento,
devem ser analisados,
discutidos e incorporados, no
conjunto das áreas protegidas
dos Açores.

1. Baía de S. Lourenço e Fajã
da Maia;(...)

2. Ponta Negra – Baía do
Cura(...);

3. Baía do Tagarete, Ilhéu das
Lagoínhas e Costa
Adjacente(...);

4. Baía da Cré, Barreiro da
Faneca, Baía do Raposo(....);

5. Pico do Facho, Figueiral e
Praínha(...);

6. Exploração de Inertes no
Pico do Facho(...).

São Jorge, com aroma a café
Beber café logo pela manhã,

a meio da manhã, a seguir ao
almoço, beber café a qualquer
hora, tornou-se um acto
corriqueiro. Seja expresso,
curto, garoto, chávena cheia,
em casa, na rua, no café, beber
café há muito que deixou de ser
um ritual, apanágio de alguns
mais endinheirados. Durante a
II Guerra Mundial, apenas o
cheiro a café muito dificilmente
chegava aos Açores. Nessa
altura, em alturas de maiores
carências, improvisava-se. As
grainhas das uvas eram, após as
vindimas, lavadas e colocadas
ao sol a secar. Depois, passava-
se na frigideira e moídas.

De certo, não sabe também
que na ilha de São Jorge cultiva-
se café e consumido em
quantidades razoáveis pelos
jorgenses ao longo de várias

Casas degradadas
em Santa Maria

Chaminés a cair, telhados que
já não existem... Esta é uma
realidade patente nas casas da
Vila do Porto, em Santa Maria.
Ontem, tal como já havia
acontecido antes, presenciou-se
à derrocada de uma dessas
mesmas casas, situada na zona
histórica de Vila do Porto.

Segundo informações
chegadas à nossa redacção, os
proprietários do imóvel
começaram a limpeza da via,
com a supervisão do Presidente
da Câmara e da Delegada da
Secretaria da Habitação e
Equipamentos.

Em declarações feitas, o
Presidente daquela autarquia,
Alberto da Silva Costa, referiu
que tudo se deve ao facto de os
proprietários dos imóveis se
encontrarem ausentes e, para
além não quererem vendê-los,

não se mostram dispostos a
conservá-los. Daí que não cabe

à autarquia a recuperação dos
imóveis, visto que são de
propriedade privada.

Como consequência disso,
assiste-se a este triste cenário.

gerações. É nas fajãs dos Vimes,
e São João que encontramos
árvores de café e alguns
produtores deste solúvel

aromático. Na Fajã dos Vimes,
encontramos Manuel Nunes,
produtor e proprietário do Café
Nunes, um dos únicos locais
públicos em São Jorge que se
pode beber um café muito
especial “Made in São Jorge”.

Lomba do Alcaide
vai ter muro de suporte

A Secretaria Regional da
Habitação e Equipamentos,
através da Direcção Regional de
Obras Públicas e Transportes
Terrestres, consignou no
passado dia 24 do corrente, a
empreitada de construção de
muros de suporte na Estrada
Regional nº 2 - 2ª, na Lomba do
Alcaide, no concelho de
Povoação.

O objectivo desta empreitada,
a cargo da firma Irmãos Duarte,
é restabelecer as condições de
segurança, num troço daquela
via onde se registou o
deslizamento de um talude de
aterro, que afectou metade da
faixa de rodagem.

A obra está orçada em 55 mil
euros e prevê a construção de

um muro de contenção tipo
gravidade, em betão ciclópico,
com cinco metros de altura,
incluindo escavação e aterros
num total de 700 metros cúbicos
e numa extensão de 50 metros.

O Governo Regional
contribui, assim, para reforçar a
segurança dos utentes das
estradas regionais da ilha de São
Miguel, que em conjunto com o
restante território da Região,
têm sido alvo de intervenções
destinadas à sua modernização
e à melhoria das respectivas
condições de segurança e
durabilidade.
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“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
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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

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Um Tema de Vez em Quando
Eleições Provinciais

Por Joviano Vaz

Estamos em plena segunda semana da
campanha eleitoral que nos vai levar a 14
de Abril próximo à eleição de um novo
governo.

Como a semana passada vou procurar
analisar esta semana de campanha para
que os nossos leitores possam
compreender o que se passa e assim
poderem efectuar em tempo devido a boa

escolha.
Vamos, pois, a essa análise.
Como se sabe três partidos principais participam na Campanha:

“O Partido Quebequense, o Partido liberal do Quebeque e a Aliança
Democrática do Quebeque”.

Comecemos por falar do Partido Quebequense.
Inspirado por Robert Bourassa o Chefe do Partido Quebequense,

Bernard Landry anunciou que se for eleito criará uma nova
comissão para relançar a ideia da soberania.

Por outro lado a plataforma do PQ adoptada recentemente pelos
militantes do partido, precisa também que um governo Landry
evitará diminuir os impostos com a finalidade de reembolsar a dívida
pública nos dois primeiros anos de um novo mandato.

Como previsto o programa do partido centraliza-se na conciliação
trabalho-família com uma série de promessas como a semana de
quatro dias destinada a “pais jovens” assim como a terceira semana
de férias por ano e ainda 40000 lugares em jardins de infância a cinco
dólares, etc..

Como já mencionámos Bernard Landry deseja completar a obra
do ex-Primeiro-ministro Liberal Robert Bourassa que criou, como
se sabe, a Comissão Bélanger-Campeau e uma comissão
Parlamentar especial em 1990 para analisar os impactos de uma
possível soberania.

E como o sonho da sua vida é ter um lugar na ONU, Bernard

Landry utiliza um discurso de Chefe de Estado.
De resto um dos raros momentos de eloquência nesta campanha

veio  de Bernard Landry no momento em que falou da guerra no
Iraque.

É um facto que Jean Charest se fez representar na última
manifestação em Montreal contra a guerra, por sua esposa. Mario
Dumont assim como os outros dois chefes de partido arvora o sinal
branco da paz.

Mas os dois últimos têm procurado não abordar publicamente
a sua oposição à guerra no Iraque como o fez e muito bem, repito,
Bernard Landry.

E é bom notar que a atenção do público estará essencialmente
concentrada na guerra até ao debate dos chefes (31 de Março), num
momento em que as armas de guerra americanas terão talvez obtido
o controle de Bagdade. A actualidade terá assim voltado à
normalidade.

E, quer queiramos quer não esta campanha tem sido obnunilada
de uma certa forma pela guerra em curso.

Ora a oposição à guerra está presente nas acções e nas palavras
dos quebequenses e Bernard Landry foi o único até agora a falar do
conflito.

É um facto que nos próximos dias nos boletins de notícias a guerra
vai ocupar um lugar à parte empurrando para segundo plano a
campanha. A esta situação podemos chamar de uma espécie de
pausa eleitoral de que vai aproveitar o partido que for à frente nas
sondagens.

Falemos agora do Partido Liberal.
Jean Charest parece estar em grande forma pois por vezes até ri

com uma certa graça e espontaneidade.
E é exactamente quando um chefe mostra a sua bonomia e boa

disposição que ele passa a ser um sério perigo para os seus
adversários. Na semana que passou Jean Charest conseguiu
apresentar-se como um futuro Primeiro-ministro.

Ele soube ao contrário dos seus adversários analisar certos
problemas de interesse geral como a polícia, o transporte em
comum, a avaliação da propriedade, do ambiente e de vários pontos
importantes de um futuro orçamento.

Durante várias décadas por exemplo o desentendimento entre
as municipalidades do Quebeque foi o centro das preocupações dos
políticos. Jean Charest soube dar a esta dimensão da política
municipal toda a atenção que ela merece.

E Jean Charest se for eleito tem a intenção de solucionar esta
questão do desentendimento entre as municipalidades.

Finalmente falemos da Aliança Democrática do Quebeque.
A Aliança perdeu outros dois pontos nas sondagens.
A descida aos infernos deste partido acelera-se. Em breve o

partido deverá definir-se o que até agora não conseguiu.
E o problema é que o sistema eleitoral do Quebeque é impiedoso

e mesmo injusto para os denominados “terceiros partidos”.
Com menos de 20% de votos, o que parece ser o caso, o número

de deputados não ultrapassará os cinco actuais.
Diante de uma tal debandada certos eleitores acabarão por

abandonar o partido à sua sorte.
E a ADQ não obterá assim os 12 lugares na Assembleia Nacional

para ser reconhecida oficialmente como partido.
Não sendo considerada um partido a ADQ não terá as vantagens

de partido oficialmente reconhecido o que permitiria uma base mais
sólida que a actual para a sua reconstrução.

Isto significa que a ADQ terá que abandonar a sua opção nacional
e centralizar-se somente sobre certos pequenos círculos eleitorais
onde terá mais possibilidade de ganhar.

Esta será uma escolha difícil mas necessária.
Um dos casos mais eloquentes da campanha da ADQ é o caso da

eleição em Bourget onde o antigo Presidente da Câmara Municipal
de Montreal Pierre Bourque enfrenta a Ministra Diane Lemieux.

Vejamos mais em detalhe as características de Bourget:
População eleitoral – 46105 eleitores
Francófonos – 86%
Salário médio das famílias – 36.418 dólares
Fracos salários – 35,9%

Resultados da última eleição:
PQ - 47% - (13056 votos)
PLQ – 40,03% (10951 votos)
ADQ – 10,6% (2899 votos)
Referendo 1995:
Sim – 53,74%
Não – 46,26%
Este círculo eleitoral de Bourget foi representado durante mais

de vinte anos pelo Ministro Camille Laurin hoje falecido.
Vejamos seguidamente a posição dos partidos de acordo com as

sondagens após uma semana de campanha:
Partido Liberal do Quebeque............ 41%
Partido Quebequense .........................38%
Aliança Democrática do Quebeque... 20%
Tal como a semana passada registo algumas notas curiosas à

margem da campanha.
A ideia de um debate público entre o candidato Yves Séguin e a

Ministra Pauline Marois parece ganhar terreno e é mesmo possível
que o mesmo tenha lugar em devido tempo.

Mais de 53% dos eleitores pensa que não há ainda muitas
candidatas à Assembleia Nacional, 40% dizem que o número actual
é suficiente e 2% afirmam que há já muita mulher candidata.

A ADQ contínua a perder votos a favor dos velhos partidos. O PQ
e o PLQ foram já buscar um ponto cada um ao partido de Mario
Dumont.

Jean Charest continua a defender a ideia de que a anulação das
fusões municipais é viável.

Mario Dumont considera irrealista esta ideia. O executivo da
Associação Adequista de Laviolette demitiu-se por causa da maneira
como foi escolhido o candidato do círculo eleitoral.

A Acção Democrática do Quebeque também já terminou o
recrutamento dos seus candidatos. Em 125 candidatos foram
escolhidas 32 mulheres.

Como a semana passada termino esta crónica com alguns
pequenos comentários sobre a acção de cada um dos chefes na
semana que passou.

Bernard Landry:
Passou uma boa semana. No “dossier” da guerra teve um

excelente comportamento. Ele continua a ser calmo e de bom
humor. São factores a seu favor. Não teve erros nem fez declarações
intempestivas. Até agora tem conseguido fazer esquecer os limites
do governo a que preside. Continua a fazer uma excelente
campanha. As suas promessas têm lógica. Mostra-se visível nos
bons lugares. Apresenta-se com frequência sentado o que lhe dá um
ar cansado. Nem sempre o seu discurso é equilibrado, mas
comporta-se como um Homem de Estado.

Jean Charest:
O seu ritmo de campanha é bom. A organização do partido

funciona bem. As suas declarações são claras e pertinentes. O que
faz publicamente é bem feito. Mostra-se de uma grande eficácia. Boa
reacção sobre o discurso de Bernard Landry sobre a guerra. Boa
personalidade. O seu discurso é claro. A publicidade televisiva é
bem feita. Ganhou três pontos a nível da popularidade dos chefes.
Cometeu um lapso importante apresentando-se a certa altura como
o futuro Primeiro-ministro da Canadá.

Mario Dumont:
Não teve uma boa semana mas não se pode dizer que a semana

foi má. A campanha parece bem organizada. Apesar das sondagens
e das demissões ele prossegue uma campanha correcta. Tem um
ar preocupado. A campanha televisiva deixa muito a desejar. Essa
publicidade faz pensar nos filmes de Hitchcock. Por vezes parece
muito negativo nas suas intervenções. Fraca imagem pública.

E é tudo por hoje.
Mas antes de finalizar desejo lembrar que o debate dos chefes terá

lugar no dia 31 de Março das 20 às 22 horas nos estúdios de Télé-
Québec.

O debate será transmitido por todas as cadeias televisivas de
língua francesa.

Nele participarão Bernard Landry (PQ), Jean Charest (PLQ) e
Mario Dumont (ADQ).

Cá espero voltar na próxima semana.

Pequena Crónica da Primavera
A guerra, outra vez a guerra

Por Joviano Vaz

Terminado que está o Inverno estamos em plena Primavera.
Enquanto que o Outono aqui no Quebeque é bem visível com as

suas folhas amarelas a caírem lentamente, a Primavera quase que
passa despercebida.

Depois do longo e difícil Inverno que tivemos a Primavera chega
como prenúncio de esperança e de dias melhores.

Assim sentimos o renascer.
Mas o nosso renascer este ano é um renascer contraditório de

morte. Após o seu isolamento na Comunidade Internacional os
Estados Unidos decidiram, como aliás se esperava, atacar o Iraque.
No momento em que estas linhas são escritas a sombra da morte
e da destruição pesam não só sobre o Iraque mas também sobre
todo o Médio Oriente.

Por causa de um homem sem nenhuma visão histórica, o mundo
encontra-se de novo mergulhado na tragédia e na desolação.

Tudo foi tentado. Mas a força foi mais importante que a
democracia. Nesta hora de dor e de autêntico luto penso nos
deserdados da vida, aqueles que enfim vão morrer por uma causa
que não desejaram.

Se de um lado a força quer impor uma hegemonia mundial que

Ver  pág. 10



A VOZ DE PORTUGAL, 26  de Março de 2003  - Página 5

Opinião

Transferências  de
dinheiro e câmbios

Rápido, seguro, instantâneo, económico e
conveniente

Transferências de dinheiro
para todo o Brasil

Cartões de chamadas telefónicas longa distância
a tarifa reduzida.   Serviço de fotocópias.

DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE
CORREIO ELECTRÓNICO

Preço especial para beneficiários da Assistência social,
Desemprego e terceira idade.

Fátima : (514) 582-9022
Serviço disponível em Inglês, Espanhol, Francês e Português.

419 Bélanger Este  (esquina St-Denis)
(a 1 quarteirão do Mercado Jean-Talon) Jean-Talon

     Suba ao altar
  em grande estilo...

Confecionamos-lhe  o
vestido dos seus sonhos.

Haute Couture

5971 Rue St-Hubert   (514)  273 -2324

              Paulo F.Gonçalves B.A. A.V.C.

           Seguro de Vida: Pagamento garantido

PFGPFG

Homem

40 anos, não fumador.

$ 100,000.00  $47.00/ mês $37.92/mês
Consulte-me sem compromisso.

(514) 591-5797
Email: paulog@ca.inter.net

Senhora

Guerra contra Saddam
Por Augusto Machado

O mundo em que vivemos é uma
selva de atropelos  e de homens loucos,
entregues aos caprichos primários de
ambição e famintos pelo Poder.  O
previsto aconteceu; soldados
americanos, ingleses e outros
prosseguem em direcção a Bagdade na
perseguição do ditador implacável,
Saddam Hussein, e seus cúmplices.

Até ao momento em que escrevo este
texto, embora parte do seu exército se
tenha rendido, o tirano ainda não foi

apanhado. Mais uma vez utilizando o povo como escudos humanos
– a história ensina-nos que os ditadores nunca se rendem.

O Iraque, embora rico em petróleo, 60 por cento da população vive
na miséria, alimenta-se daquilo que o resto do mundo lhes envia.
É o resultado do bloqueio económico imposto ao Iraque depois das
atrocidades cometidas por Saddam contra o seu próprio povo e
contra os países vizinhos. O mesmo bloqueio é responsável pela
destruição de fábricas, empresas, agricultura, infra-estruturas. Não
há trabalho. As pessoas vivem do que o mundo lhes dá. As crianças
morrem nos hospitais por falta de medicamentos. Enquanto
Saddam Hussein tem dinheiro para ter um milhão de soldados,
armamento de destruição maciça, muitos aviões, muitos tanques,
muitos desfiles e, sobretudo, muita propaganda. E não tem dinheiro
para comprar medicamentos e comida para o seu povo! Segundo
as estatísticas, foram 300 mil curdos mortos por Saddam, um milhão
(dizem as enciclopédias mais rigorosas) de mortos nas guerras do
Irão e do Koweit, as centenas de milhar condenados à morte lenta
e à miséria, as dezenas de milhar assassinados pela polícia, os
presos a quem arrancam os olhos, as orelhas, ferrados na testa como
vacas, assassinados pela tortura, os dissidentes a quem torturam
as famílias à sua frente e a quem executam as famílias quando fogem.
E há mais nas prisões de Saddam; apagar os cigarros em diversas
partes do corpo, arrancar unhas, furar as mãos com um berbequim.
Violam-se os presos da mais dolorosa forma possível. Enfiar
objectos variados, incluindo garrafas partidas, no ânus dos ditos.
Sujeitá-los a execuções fictícias. Dar-lhes choques eléctricos nos
testículos. Fazê-los ouvir os gritos e gemidos de outros presos.
Violar à sua frente a mulher, os filhos e a mãe. Ou torturar à sua frente
a mulher, os filhos e a mãe.

Não há câmaras de televisão na sede da al-Mukhabarat al-Amma
(Direcção-Geral de Segurança). As vítimas são estatísticas.
Ninguém chora. Ninguém tem direito a protestar. É a sentença, é
lei de Saddam. E quem não obedecer é irremediavelmente
torturado e liquidado. Ponto final. Tudo isto, e muito mais, está no
relatório da Amnistia Internacional e da Comissão dos Direitos
Humanos da ONU, isto é, naturalmente, quando ainda não era
presidida pela Líbia. Também nos inícios dos anos 90, numa
operação do Governo denominada  “Limpeza das Prisões”, com o
objectivo de acabar com a sobrelotação de presos políticos, milhares
de pessoas foram vítimas de execuções conjuntas.

Mas Saddam Hussein é muito mais do que um regime facínora
e detestável. Sabemos hoje que a grande divisão política do mundo
contemporâneo se faz não necessariamente entre a Esquerda e a
Direita – mas sobretudo entre aqueles que, por um lado, percebem
a natureza maligna do terrorismo e estão dispostos a combatê-lo;
e, por outro, uma imensa maioria que dominada pelo pacifismo e

oportunistas políticos, aceitando a chantagem de bom grado e, por
arrastamento, não se coíbe de entregar a segurança ocidental aos
seus inimigos. Mais: Saddam demonstrou a profunda fragilidade
da NATO; a natureza claramente irrelevante das Nações Unidas,
enfraquecida por resoluções que não cumpre; e a ficção em que se
tornou a União Europeia, dividida entre países com ridículas
pretensões hegemónicas. É paradoxal a perda de memória histórica
das pessoas. Infelizmente, há sempre alguém  interessado em
apoiar ditadores.

COMISSÃO ELEITORAL DO DISTRITO
CONSULAR DE MONTREAL

NOTA INFORMATIVA

A Comissão Eleitoral do Distrito Consular de Montreal -
constituída nos termos do artigo llº da Lei 48/96, de 4 de Setembro,
para organizar o processo eleitoral para o Conselho das
Comunidades Portuguesas - informa a comunidade portuguesa que
Domingo, 30 de Março de 2003 se realizará a eleição para o
Conselho das Comunidades Portuguesas, para o qual o Círculo
Eleitoral de Montreal / Otava, elegerá um conselheiro.

O QUE É O CONSELHO DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS?

O Conselho das Comunidades Portuguesas é o  órgão consultivo
do Governo Português  para as políticas relativas à emigração e às
comunidades portuguesas, podendo emitir pareceres e de um
modo geral defender e promover as comunidades portuguesas e
suas colectividades, não só perante o Governo Português mas
também no estrangeiro.

QUEM SÃO OS ELEITORES?
São eleitores todos os portugueses inscritos nos Consulados de

Portugal da respectiva área de residência e que em 7 de Fevereiro
de 2003 tenham completado 18 anos de idade.

EM QUE LOCAL POSSO VOTAR?
No Distrito Consular de Montreal, a Comissão Eleitoral resolveu

realizar as eleições na Associação Portuguesa do Canadá,
situada em 4170, rua St-Urbain, Montreal, Quebeque
(esquina Rachel).

COMO DEVO PROCEDER?
No dia da eleição (30 de Março de 2003) deve-se apresentar no

local do voto entre as 8 horas e as 19 horas, munido de um dos
seguintes documentos de identificação, o qual se deve encontrar
válido: Bilhete de Identidade, Passaporte Português, Carta de
Condução, ou “Carte d’assurance maladie”.

A Comissão Eleitoral, encoraja todos os portugueses a
votar, pois o exercício do voto é a forma por excelência pelo
qual o cidadão pode influenciar as políticas do Governo.

Montreal, 20 de Março de 2003

A Comissão Eleitoral,
David Pereira, Representante do Consulado Geral de Portugal em

Montreal
Manuel António Pereira, Representante de lista A
Joaquim Pedrosa , Representante de lista B

NATHALIE    ROCHEFORT
Candidata Liberal de Mercier

“Comprometo-me :
 — Menos estruturas e mais serviços”

Luc Parent, agente oficial

www.NathalieRochefort.com

A vossa aliada no interior do sistema

dannath@attcanada.net

(514) 270-NATH
Local da campanha

835 Laurier E. (esquina St-André)

Comentário
*A. Barqueiro

Teve lugar esta semana uma importante festa de suporte e
solidariedade dedicada ao apresentador de televisão Carlos Cruz,
por ter completado 61 anos de idade no Centro de Detenção onde
se encontra há dois meses, por suspeitas de pedofilia no caso dos
alunos da Casa Pia de Lisboa.

Cerca de quarenta artistas deram a sua contribuição no
espectáculo no Teatro Villaret, todos com canções, gestos e
palavras bonitas a favor de Carlos Cruz.

Esta seria uma atitude de louvar em circunstâncias normais. Mas
no momento em que o Juiz Trigo de Mesquita, Relator do Tribunal
da Relação de Lisboa, tem a responsabilidade de decidir se Cruz
deve continuar em prisão preventiva ou passa a usufruir de prisão
domiciliária até ao julgamento, esta festa mediática parece destinada
a influenciar o magistrado na sua decisão e não parece apropriada
num Estado de Direito.

Se o suspeito em causa fosse um cidadão comum, sem a fama e
o dinheiro de Carlos Cruz, ninguém organizaria sessões de apoio,
nem a imprensa se preocuparia. Mas sendo uma individualidade
pública, não se dá à Justiça a oportunidade de julgar os factos com
isenção e dar-lhe o seguimento legal.

Em condições semelhantes está o médico Ferreira Diniz e o
advogado Hugo Marçal, ambos implicados no mesmo grupo
pedófilo que levou à prisão de Carlos Cruz.

Na eventualidade de ficar provada a alegada implicação do
apresentador, somente nessa eventualidade, fica a dúvida se
alguns dos participantes da referida festa o fizeram por amizade, ou
por solidariedade ao membro da mesma “irmandade de
depravados”, infelizmente  bem enraizada nas sociedades de todos
os países.

Noivas
15%

de desconto em todos os modelos de convite

844-0388
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PODEMOS TER MAIS SAÚDE?
Por Natércia Rodrigues

A “saúde”, é o oposto ao sofrimento, à doença, ainda que pareça
paradoxal, pode tentar-se mantê-la por longo tempo, claro se
tivermos certos cuidados.

É, relativo, pensar que surgem muitos pontos concretos que
ajudam este desejo de não desperdiçar a saúde. Quero eu dizer que
desde o tempo de CRIANÇA deve impor-se a disciplina e atenção
para  certos  preceitos alimentares, evitando os exageros, manter
horas certas, fazendo cuidado com o sal, gorduras, álcool e comendo
mais frutas, hortaliças, peixe e leite. É aconselhável não abusar da
quantidade.

Hoje em dia, os super mercados podem apresentar uma face
menos aceitável para a saúde, se fizermos uma análise com atenção.

Os inventos para novos voos, lançam esperança de garantia, que
o ser humano necessita para seu consumo mas, eu penso que é uma
manobra comercial que merece dúvidas na dimensão que se deseja
verdadeira. Certos alimentos podem sofrer alterações motivadas
pelo tempo, pelas embalagens, etc. nos vários caminhos por onde
tem de passar até mesmo a entrada e saída  dos frigoríficos. Há
produtos como as natas, os iogurtes, doces, compotas, peixe, carnes
etc., que se tem que ter muito cuidado. Não estando estes produtos
em frigoríficos, a contaminação é muito fácil pois os agentes
infecciosos são rápidos a provocar alterações no organismo. Este
ataques infecciosos são muito vulgares no Verão, e são o calvário
dos médicos. É verdade que há sempre inspecções periódicas mas
nem sempre são suficientes ou oportunas para os bons resultados.

Antigamente, alguns produtos alimentares tais como as frutas e
hortaliças eram colhidos de manhã cedo ao nascer do sol e depois
eram levados para os mercados onde eram vendidos
imediatamente. Quando a pessoa chegava a casa ia logo preparar
as refeições.

É verdade que não são estas observações que vão motivar fechar
os supermercados. É preciso ter-se sempre muito cuidado ao
escolher-se a alimentação, pois assim já estamos a ajudar-nos a
manter uma boa saúde.

A alimentação correcta é um dos factores que maior influência
tem na saúde e bem-estar, e à medida que a idade avança, mais
importante se vai tornando ter muitos cuidados com uma boa e
saudável alimentação.

ANEDOTA:
Cerveja Sagrada
Um Francês, um Inglês e um Português estão num bar a tomar

cada um a sua cerveja. Por coincidência caem três moscas uma em
cada copo.

O Francês põe a sua cerveja de lado e pede outra.
O Inglês tira a mosca do copo e continua a beber.
O Português furioso pega na mosca e apertando-a grita-lhe:
- Cospe, cospe,.... cospe tudo o que bebeste!!!

Cartas à Redacção
Muito agradeço que me seja concedido espaço no vosso

conceituado jornal, a fim de tornar públicas algumas divergências
entre a Casa dos Açores do Quebeque e o seu Grupo Folclórico
Cantares e Bailares dos Açores. E, como sou membro daquele
Grupo, fundado há cinco anos, quero assumir toda a
responsabilidade pelo que exponho.

O Grupo Folclórico tem ensaios todas as semanas, com o
sacrifício e amor de todos os seus elementos. Fazemo-lo com o
espírito de divulgar as tradições açorianas, enquanto damos aos
jovens participantes a oportunidade de se exibirem perante o
público apreciador. Contamos já com diversas exibições, mas não
as consideramos suficientes para nos afirmarmos como
agrupamento comunitário e instrumento útil da Casa dos Açores,
à qual pertencemos com orgulho.

Temos solicitado a várias Direcções da C.A.Quebeque que a
nossa existência seja comunicada aos órgãos de comunicação
portugueses, incluindo o livro “Portugal em Montreal” (Livro do
Galo), para conhecimento público, mas infelizmente esse nosso
desejo nunca foi atendido. Não se nota qualquer interesse por parte
da Direcção, apesar de nada custar à instituição. No entanto, além
do Grupo Folclórico ser um activo da colectividade sem custos, já
aconteceu haver exibições que dão receitas à Casa dos Açores,
entrando nos seus cofres.

Se houvesse maior visibilidade, tanto da Casa dos Açores  como
do Grupo, poderíamos participar em maior número de actividades,
o que resultaria em mais interesse das crianças, algumas das quais
já abandonaram por notarem o desinteresse da Direcção.

O Grupo Folclórico teve a iniciativa de promover todos os anos
a Matança do Porco, onde apresentava alguns números do seu
repertório, No passado dia 15 do corrente o actual Presidente da
C.A.Q. decidiu levar a efeito a tradicional festa, sem dar dela
conhecimento ao Grupo Folclórico, nem convidar os seus
representantes a estarem presentes. Esta atitude desgostou todo
o Grupo, sentindo-se ofendidos por esta falta de consideração.
Como única explicação posterior, o Sr. Presidente alegou
esquecimento, desculpa que não podemos aceitar.

Como já assinalei, o Grupo Folclórico é um aliado da Casa dos
Açores, contribuindo para o desenvolvimento da cultura, dos
costumes e das danças tradicionais das nossa Ilhas , dando a
conhecer à sociedade de acolhimento o valor das nossas raízes. Se
houvesse um pouco de interesse na promoção, por parte dos
dirigentes, da nossa existência, poderíamos levar mais longe o
nosso nome e o da Casa dos Açores, e arrecadar maior número de
receitas.

É triste para todos os elementos do Grupo Folclórico a indiferença
manifestada pelo Sr. Presidente e demais dirigentes, o que me levou
a publicar este desabafo.

Dinarte Melo
Membro do Grupo Folclórico Cantares e Bailares,

da Casa dos Açores do Quebeque

Carrefour Lusophone
Projecto de educação:
“Explora o teu potencial”

O Carrefour des jeunes lusophones du Québec informa-vos
que no próximo dia 6 de Abril efectuar-se-á o lançamento do projecto
de educação, na Associação Portuguesa do Canadá às 15 horas da
tarde.

As estatísticas do Ministério da Educação do Quebeque (MEQ)
são probantes, 37% dos jovens portugueses não detêm diploma de
estudos secundários. Os jovens quebequenses de origem
portuguesa constituem a comunidade étnica do Quebeque com
menos anos de escolaridade.

O projecto do Carrefour Lusophone tem como objectivo valorizar
e promover os estudos superiores e técnico-profissionais. Na
realidade, nem sempre estamos conscientes do valor do ensino na
vida quebequense dos nossos dias, nem das preocupações que
suscitam as particularidades da educação, no que diz respeito aos
jovens lusos da nossa comunidade.

Para mais informações pode contactar o Carrefour Lusophone
pelo número (514)802-8556.

Clube Portugal de Montreal
38º aniversário

O Clube Portugal de Montreal leva  a efeito no sábado, dia 5 de
Abril, pelas 19h30, um jantar de comemoração do 38º aniversário
de fundação.  Noite  animada pelo conjunto Reflex.

Entrada:  sócios, 15 clubes;  n/sócios, 20 clubes.  Crianças do 6
aos 12 anos: 9 clubes.

Para reservas:  844-1406.
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Cada voto conta

Eleições do dia 14 de Abril de 2003

Principais etapas do
calendário eleitoral
No princípio da campanha eleitoral, deve receber um aviso indicando que o seu nome está
inscrito nos cadernos eleitorais bem como o Manual do eleitor
(Manuel de l’électeur).

Guarde estes documentos
pois eles contêm informações
que lhe podem ser necessárias para
poder exercer o seu direito de voto.

Revisão da lista eleitoral:
do dia 24 de Março ao dia 1 de Abril de 2003
Para poder votar, o seu nome deve estar correctamente inscrito no caderno eleitoral. Para se
inscrever ou para fazer emendas nos dados relativos à sua inscrição, tem que ir à Repartição
de revisão (Bureau de révision) do seu sector e levar dois documentos de identificação.

Revisão especial:  do 2 ao 9 de Abril de 2003
É a última possibilidade que tem para modificar o caderno eleitoral. Uma inscrição feita neste
período de revisão especial dá-lhe a possibilidade de votar mas unicamente no dia das
eleições.

Voto antecipado:
nos dias 6 e 7 de Abril de 2003
Se pensa que no dia das eleições lhe é impossível ir votar, nesse caso pode votar
antecipadamente. Lembre-se que para poder votar tem que apresentar um documento de
identificação.

Voto no dia das eleições:
Segunda-feira, 14 de abril de 2003
Vai receber em sua casa um pequeno memorando (carte de rappel) que lhe indica o sítio onde
deve ir votar e o nome dos candidatos que se apresentam na sua circunscrição eleitoral.
Lembre-se que para poder votar tem que apresentar um documento de identificação.

Para mais informações telefone:
1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

Site Internet:  www.electionsquebec.qc.ca
E-mail: info@electionsquebec.qc.ca

As pessoas surdas ou com deficiências auditivas podem
telefonar gratuitamente para o seguinte número:  1 800 537-0644.
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Portugalíssimo Comemora 8o  Aniversário

Por Conceição Correia, fotos de Francisco Salvador

No sábado dia 15 de Março,
pelas 19h, celebrou-se na Igreja
St-Enfant-Jésus, um espec-
táculo de variedades com
jantar.Com uma sala bem
decorada e repleta de pessoas
(mas não tantas como em anos
passados…)Rosa Velosa e Tótó
receberam participantes,
convidados e órgãos de infor-
mação para celebrar mais um
aniversário deste apreciado
programa de rádio da nossa
comunidade.

Com um programa “chargé”
o animado espectáculo pro-
longou-se até tarde na noite,
conseguindo cativar até ao fim
só os mais resistentes.

O conjunto Contacto animou
a parte para dançar e Nélia, uma
jovem dinâmica vinda de Fall
River para actuar neste
espectáculo acompanhada por
seus músicos privativos, can-
tou, rebolou, deu às ancas e fez
vibrar a sala, especialmente os
homens que não tiravam os
olhos das suas calças brancas

que pouco deixavam por
adivinhar e que deixaram
muitos, carecas e não só, em
suores. Ritmos quentes de

salsa, de samba, de “pimba” e de
“rock”, nada escapou a esta

talentosa artista que tem
energia para dar e vender.

O espectáculo perdeu um

pouco de ritmo devido ao
intervalo feito para a actuação

Solmar 1972-2003 =  31 anos ao serviço da comunidade
O primeiro restaurante português de Montreal

Para comemorar o acontecimento propõe-lhe 4 serviços por $35.00!!
E isto 7 noites por semana, além de lhe oferecermos um cálice de Porto!!!

A bela sala de jantar de Montreal para passar uma noite inesquecível

31º Festival Abril em Portugal

111, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal  Tel.: (514) 861-4562 Téléc.: (514) 878-4764
La Sauvagine 115 rue St-Paul Est  Tel.: 861-3210

Mariscos, peixes, carnes
aves e caça fazem parte

das nossas ementas
preparadas com

produtos sempre frescos
e da melhor qualidade.
 Algumas preparadas ou

acabadas na sala de jantar

Venha deliciar-se com uma refeição
gastronómica, escutando os

nossos artistas
Lúcia Belo
José João

Carlos Ferreira
 e outros a anunciar,

dançando ao som de melodiosa música

• Serviço de transporte gratuito ao estacionamento privativo •

Na Sauvagine refeições completas a partir de $10.95, entre as 12h e as 23h
  servidas na sala ou na esplanada exterior

do apreciado Grupo Folclórico
Estrelas do Atlântico, venda de
rifas, prémios de presença etc.
Na segunda parte o espectáculo
teve início com a actuação de
duas jovens Sherley Guerreiro
e Mónica Curado, também com
talento, mas muito menos
profissionais que a fogosa
importação dos Estados
Unidos. Quando voltou Nélia
vinha plena de forças e pronta a
fazer festa, mas as pessoas já
começavam a sair devido à hora
tardia, e foi pena.

Notámos este ano um Tótó
muito mais moderado, uma
Rosa abatida e desiludida e em
crise por não ter vendido o

número desejado de rifas e de
bilhetes; felizmente que Arlindo
Velosa, num gesto generoso,
veio salvar a situação e comprou
todos os livros de rifas que
restavam (e não eram poucos)
distribuindo-os pelas mesas,
gesto que comoveu Rosa
Velosa.

Críticas foram feitas pelo
facto de ter havido outras festas
na nossa comunidade nesse dia,
mas, conhecedores de causa, é
quase impossível para as
Associações e Clubes agen-
darem a suas actividades à volta
da agenda dos outros, pois se
assim fosse nunca se poderia
fazer nada, as festas são muitas,

mas a comunidade é grande, há
gente para tudo, as clientelas
não são as mesmas e felizmente
há festas para todos os preços e
todos os gostos; o que falta às
vezes é o tempo para descansar
e eu que o diga!!

Para a equipa do Portuga-
líssimo... força! Continu-
em….parabéns por estes 8 anos
de trabalho e de luta

Resultado do Sorteio

1o Prémio 1425
2o Prémio 2424
3o  Prémio 0251
4o Prémio 1009
5o Prémio 0011
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Preços a partir de:

Partidas de Montreal

Lisboa $749. + Taxas
Ponta Delgada

$819.+ Taxas

Partidas de Toronto

Lisboa - Porto - Faro
$649. + Taxas

Terceira - Ponta Delgada
$519. + Taxas

Temos também preços
para aluguer de viaturas

Contacte Dorthy Medeiros
Viagens Funtastique

(514) 270-7373 Ext. 248

8060 St-Hubert
 (esquina Jarry)

(514) 270-7373
Extensão 248

Dorthy Medeiros

Na senda de Gérald Godin
Daniel Turp quer recuperar Mercier

Os residentes da circuns-
crição de Mercier conhecem
bem a presença pequista. De há
muitos anos “Chateau-fort” do
partido quebequense, teve na
liderança do círculo eleitoral
personalidades conhecidas e,
principalmente, um de quem os
portugueses de todas as cores
políticas, apreciaram e sentiram
a sua desaparição. Refiro-me,
como já compreenderam, a esse
grande Homem que foi Gérald
Godin. Com a querela ocasio-
nada pela imposição de um
candidato não desejado na
eleição intercalar de 2001, a
circunscrição — como o tráfico
urbano em Otava, virou ao
vermelho e hoje, nestas elei-
ções gerais, o Partido Quebe-
quense, apresenta um candi-
dato de grande valor na pessoa
do professor catedrático Daniel
Turp, com a intenção bem
assente de “remettre les pendules
à l’heure”.

Quem é Daniel Turp
De origem modesta, segundo

as suas palavras, pôde sempre
contar com o indispensável
apoio dos seus familiares, que o
impulsionaram e encorajaram
na rota do saber e da preocu-
pação dos problemas sociais da
Humanidade. Detentor de
vários diplomas universitários,
Professor na Universidade de
Montreal desde 1982, Daniel
Turp ensina o Direito Interna-
cional e Constitucional e gosta
do contacto humano com os
seus alunos que vêm das mais
diversas comunidades cultu-
rais, interessados na advocacia
ou notariado, como formação
que lhes poderá abrir novos e
lucrativos horizontes, para além
da valorização pessoal  facilitada
e garantida por uma escolari-
zação de alto nível. Vários
jovens oriundos da comunidade
portuguesa foram e outros o são
presentemente, seus educan-
dos. Identifica-os como excelen-
tes alunos, disciplinados e
interessados nos assuntos
internacionais, que participam
activamente nos processos
universitários de pesquisas e
outros tipos de intervenção, aos
quais a riqueza da sua Língua de
origem oferece uma outra
dimensão.

Daniel Turp, — que faz
lembrar em certos aspectos da
sua visão sócio-política, Gérald
Godin —, sublinha a poderosa
contribuição das comunidades
culturais, salientando a riqueza
inestimável de que beneficia o
Quebeque graças às suas

presenças e participação activa
na sociedade quebequense.

A sua grande experiência e
formação académica fazem dele
um dicionário falado, de quem
as palavras brotam numa
sequência de ideias bem
definidas e assentes e não como
um repertório de vocábulos ou
locuções. É também uma
viagem sentimental aos confins
do Universo, à igualdade entre
os homens, à liberdade do ser
humano sob todos os aspectos,
ao combate contra a exclusão, a
pobreza, a desigualdade. É a
preocupação e luta pela digni-
dade humana, apóstolo ve-
emente de um nacionalismo
lúcido, respeitável e respei-
tador.

Dos bastidores à boca de
cena política

Jovem universitário, com
apenas 18 anos, Daniel Turp
aderiu ao partido de René

Lévesque, com a firme intenção
de participar no debate nacional
e de, eventualmente, o conduzir
à vida pública. Todavia, pas-
sadas várias eleições, referen-
dos e outras actividades
partidárias, decidiu encarar  a
possibilidade duma implicação
política de nível superior,
apenas quando os filhos
atingissem uma idade adoles-
cente, considerando a importân-

cia de os “ver crescer”. Quando
Lucien Bouchard, na época
chefe do Bloco Quebequense, o
convidou, nos princípios dos
anos 90 a entrar no seu gabinete
como responsável da Comissão
Política do partido e a participar
na feitura do programa do BQ,
Nicolas e Catherine tinham
respectivamente 15 e 13 anos de
idade.

Aquando da mudança para a
arena provincial de Lucien
Bouchard, de quem foi conse-
lheiro alguns anos, Daniel Turp
que acreditava na presença do
BQ no Parlamento Federal, quis
continuar o trabalho que havia
começado e candidatar-se a
deputado num círculo da
margem sul de Montreal.

Considera extraordinária a
experiência que adquiriu na
Chambre des Communes, lugar
privilegiado para a apren-
dizagem parlamentar e onde
teve oportunidade de ladear e
fazer amizades com vários
políticos de todos os quadran-
tes. Tendo no início ocupado
postos nos sectores da política
constitucional e internacional,
foi mais tarde nomeado pelo
chefe Gilles Duceppe responsá-
vel da pasta dos Negócios
Estrangeiros que lhe permitiu,
entre outras experiências tão
formativas como prestigiosas,
acompanhar o Ministro Federal
dos Negócios Estrangeiros
Lloyd Oxwarty por quem nutre
uma sincera e mútua amizade,
em várias missões através do
Mundo, tanto na Irlanda como
na Indonésia, entre outras, ao
mesmo tempo que, na sua
circunscrição, teve ocasião de
colaborar com o meio comuni-
tário, seus organismos e
representantes. De resto,
Daniel Turp, sempre teve a

reputação de ser um homem
aberto a todas as origens sociais
e comunitárias, que sonha de
fazer do Quebeque uma terra
diversificada onde as pessoas
são respeitadas seja qual for a
sua língua, a sua origem ou a sua
Cultura. É deste modo que ele é
e gosta de ser visto, inde-
pendentemente da sua opção
primeira. E são também, estes
valores e este respeito intransi-
gente pela dignidade humana e
pelas opções de cada qual, que
o acompanham nesta cam-
panha de reconquista da
circunscrição de Mercier.

Porquê Mercier ?
Nas últimas eleições federais

o PLC por intermédio de
Alphonso  Gagliano e do círculo
próximo de Primeiro Ministro,
“desembarcou” em Valleyfield-
Beaurnois com promessas de
construção de 3 pontes e muitos
subsídios empresariais. Daniel
Turp batido por uns quantos
votos, aceitou democratica-
mente o resultado e voltou ao
seu primeiro amor: a Universi-
dade. De regresso ao convívio
das classes  e dos seus alunos, a
vida continuou calmamente e
pouco a pouco, o germe da
política resistindo aos anti-
corpos da passividade, impli-
cou-se no PQ de que foi
imediatamente nomeado mem-
bro da comissão das relações
internacionais de que se tornou
presidente após o falecimento
de P.Quintin. Foi a partir desse
momento que começou a
encarar a possibilidade de se
candidatar a deputado em
Mercier, confirmando a escolha
e sugestão feita por várias
pessoas residentes de Mercier,
por ser um sector onde se sente
absolutamente à vontade,
devido à grande diversidade de

culturas e outras tantas comu-
nidades. Após reflexão, decidiu
apresentar candidatura e para a
conseguir, sujeitou-se — como
prevêem os regulamentos do
partido, a uma Convenção, visto
haver outro pretendente. Reúne
na sua equipa gente de todos os
estratos sociais e idades, muitos
dos quais trabalharam por
Gérald Godin, e uma grande
percentagem de jovens fazendo
alguns, nesta campanha, os
primeiros passos em política.
Daniel Turp realça o facto de
que o seu adversário na
investidura, A. Tadros, aceitou
correctamente o resultado
democrático da assembleia, e se
colocou de imediato, tal como o
executivo, ao seu lado para a
campanha eleitoral que decorre
neste momento. Foi, portanto,
um processo totalmente legal e
sem contrariedades, que o
conduziu legitimamente ao
boletim de voto. Daí, desejar
que o grupo de dissidentes
pequistas que compõem uma
ala de esquerda na circuns-
crição, possam repensar as suas
opções e retornar ao “berço
familiar” ajudando a instauração
ou reconstrução dos programas
que permitirão atingir os objec-
tivos comuns.

Daniel Turp, que no caso
duma vitória pessoal e do
partido será certamente um
elemento a quem se destina um
Ministério, iniciou já os seus
contactos directos com a
comunidade portuguesa,  e quer
ser, a 15 de Abril, o deputado
presente em todas as situações,
respeitador, respeitado e
credível, de todos os cidadãos
de Mercier.

Por Raúl Mesquita

6852
Plaza St-Hubert
(514) 276-3789

www.taniashoes.com
www.chaussurestania.com

PERITOS EM TINTURAS
Tamanhos 4 a 13, B e E

Seja onde for
que encontre
o seu vestido

de noiva,
encontrará

os seus
sapatos

na TâniaSalon de chaussures
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LUMAR
ELECTRONICA

Luís Pereira
Daniel Boal

{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/mês

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

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha

Mod. N305   $0.00*

$ 0.00

*Crédito de $140.00
após programação

Sem
mensalidade

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...

727-62934833 Jean-Talon est  (514)

LIQUIDAÇÃÓ 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

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

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

†

Armindo Filipe Santo
1949 – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Março de 2003, o Sr.
Armindo Filipe Santos,  natural de Santarém, Portugal, com a
idade de 53 anos.

Deixa na dor sua esposa, Sra. Maria Victória Piedade, natural
de Alcanena, suas filhas Dália(Luís Miguel Carreira Ferreira),
Sandra, Karine(Paul Costa) e Tania, seus irmãos
Manuel(Fernanda), José(Maria Alice), António(Maria
Joaquina), sua irmã Maria(Albino), sobrinhos(as),  assim como
outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 24 de Março, após missa de corpo
presente, pelas 10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois
para o Repos St. Françoise d’Assise, onde foi a sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire

2645 Henri Bourassa Este
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 tão difíceis da sua vida.  A todos
um sincero Bem Hajam!

†

Victorino Barranqueiro
1925 – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 20 de Março de 2003, com a idade
de 77 anos,  o Sr. Victorino Barranqueiro, natural de Santa Cruz,
Vila da Lagoa, S. Miguel, Açores.

Viúvo de Maria de Lourdes de Sousa, natural de Agua de Pau,
S. Miguel, deixa na dor seus filhos Estrela(José Raposo), Maria
de Deus(Eduardo Estrela), Maria Eugénia(José Cabral),
Victorino Manuel(Angelina Barranqueiro), Mário Jorge(Ana
Barranqueiro), seus netos Stella(Orlando), Joe Victor, Debbie,
Lorianne, Eddy Jr., Wesley, Jessica, Kelly, Melanie,
Tiffany(Márcio), Nancy, Justin, Shawn, Sheila, Stephanie,
Joshua e Ashleigh, sua bisneta Chelsea, cunhadas(as),
sobrinhos(as), assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 22 de Março, após missa de corpo
presente, pelas 12h00,  na Igreja de  Santa Cruz, seguindo depois
o cortejo fúnebre em direcção ao Mausoléu St. Christophe Près
du Fleuve, onde foi a sepultar, em cripta.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire
528 Rachel Este

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

Pequenos anúncios de

A Voz de
Portugal

uma venda certa
 por pouco dinheiro

844-0388

†

Maria Câmara Silva
1911-2003

No passado dia 16 de Março de 2003, faleceu em Montreal,
com a idade de 91 anos, a Sra. Maria Câmara Silva, viúva do Sr.
Jacinto Carvalho Santo, naturais da freguesia da Conceição da
Ribeira-Grande, São Miguel, Açores.

Deixa na dor suas queridas filhas; Natália(Artur Vieira),
Adriana(Mariano Oliveira) e Ildeberta, seus numerosos
netos(as), bisnetos(as), cunhados(as), sobrinhos(as),
primos(as), assim como muitos outros familiares e amigos(as).

Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja de
St.Vincent-Ferrier, presidida pelo Rev.Padre Carlos José Dias,
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério
Notre-Dame des Neiges, onde foi a sepultar descansando para
a eternidade.

A família vem por este meio agradecer a todos os que com a
sua presença, palavras e gestos de  amizade, os reconfortaram
nestes momentos difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:

MAGNUS POIRIER inc.
6520 Rue St. Denis (esquina Beaubien)

Montreal,Tel:514-727-2847
Director, José Teixeira

não tem razão de ser, por outro lado a tirania impera e destrói
também.

Mas penso sobretudo nos homens e mulheres inocentes que vão
morrer. Penso sobretudo nas crianças sem futuro e para quem a vida
não chegou a sorrir.

E no meio da falta de humanismo em que vivemos encontrei os
escritos de um dos maiores escritores do século XX Khalil Gibran.

Leio e medito, sobretudo a sua obra de maior fôlego “O Profeta”.
Este livro admirável traduz sob uma forma poética um intenso

sentimento religioso da vida.
É desse livro, sobretudo do capítulo “Crime e Castigo” as

seguintes passagens que convosco partilho mergulhado que estou
no desespero e na inquietação.

A tradução é minha.
“Quando o vosso espírito errar ao vento, não vos esqueçais que

pela vossa imprudência, vós podeis causar grande prejuízo aos
outros, e, portanto, a vós mesmos.

Nunca esqueçais que o “malfeitor” não pode mal agir sem o
consentimento de cada um de vós.

E quando um de vós cai, ele cai por todos aqueles que estão atrás
como uma árvore que cai para não mais se levantar.

É que o assassinado não é totalmente irresponsável do seu
próprio assassinato.

E o justo não é completamente inocente das acções daqueles que
o mal praticam.

O culpado é, muitas vezes, a vítima do ofendido.
Ninguém pode separar o justo do injusto e o bom do mau.
E então quando compreenderes que o justo e o mau não são mais

que um único homem no crepúsculo situado entre a noite e o eu-
pigmeu, então encontrareis o Dia do Divino.

É que a pedra angular de um templo não é mais importante que
a mais pequena pedra das suas fundações”.

Nos perturbados tempos que vivemos que a Primavera que agora
começa traga a todos a esperança que tão arredia está das nossas
vidas.

Cont da  pág. 4

A guerra, outra vez a guerra

Linha telefónica “info-abuso”
Para idosos vítimas de abusos

A linha info-abuso para idosos é um serviço telefónico de escuta
bilingue e confidencial, de informação e de referência disponível a
todos os idosos vítimas de abusos psicológicos, físicos, financeiros
ou de negligência e a todas as pessoas  preocupadas por uma
situação de abuso a um idoso.

Se desejar falar ou obter  informações sobre as diversas opções
disponíveis para si ou um familiar, favor telefonar de Segunda a
Sexta das 09h00 às 17h00 para o (514)849-2287.
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Comunidade

Jornal
A Voz de Portugal

o seu jornal
todas as

quartas-feiras

A ciência da boa alimentação
Fernanda Almeida — Naturopata

Por Raúl Mesquita

A necessidade de saber
alimentar-se é factor de
importância capital para o ser
humano.

Deste modo o Naturopatia,
preconiza o recurso a uma
alimentação natural, como meio
de prevenir doenças que se
podem declarar a meio ou a
médio prazo.

Muitas pessoas, talvez
mesmo a grande maioria, não
tem preocupações em fazer
uma alimentação conveniente.
Daí, o ingurgitar grandes
quantidades de calorias nem
sempre da melhor qualidade,
que conduzem quase
inevitavelmente à obesidade. E
desta situação, resulta a
manifestação de problemas

fisiológicos que se prolongam
nos consultórios médicos e
destes, na medicação que deixa
sequelas no organismo.

A universalidade dos
programas de saúde, — sem
pretendermos identificá-los
como contraproducentes —
têm favorecido uma corrida às
consultas medicais que por sua
vez, levam ao super  consumo
de medicamentos. Estes,
aliviando pequenos males
devidos a exageros alimentares,
deixam resíduos no organismo
humano — principalmente nos
intestinos —que, ao longo dos
anos, se tornam responsáveis
de problemas graves. O nosso
sistema imunitário enfraque-
cido pela grande quantidade de
químicos absorvidos nos
medicamentos, não tem
capacidade de defesa e
desenvolvem-se assim doenças
graves que vão incubando
gradualmente e levam em
muitos casos, a falecimentos
precoces.

A Naturopatia propõe então,
uma educação no campo
alimentar que não sendo
vegetariana, antes natural,
saudável, liga-se a aspectos
psicofisiológicos, procurando

corrigir hábitos de vida, onde se
detectam as contrariedades do
dia-a-dia e o sedentarismo da
população.

Desde muito nova influen-

ciada pelos dons da Natureza, a

Fernanda consultou há alguns
anos já, um médico naturopata
que exercia na sua cidade natal
— a Covilhã, nos contrafortes da
Serra da Estrela, quase nos

limites da demarcação entre a

Beira Baixa e a Beira Alta, a fim
de diagnosticar um problema na
garganta do seu jovem filho. A
receita médica foi de
antibióticos naturais, que
restabeleceram a criança
rapidamente. Daí para a frente,
sempre que a necessidade se
faz sentir, opta pelos trata-
mentos medicinais feitos à base
de produtos da Natureza.

De funcionária duma Caixa
de Previdência covilhanense
passou, uma vez residente em
Montreal, a funcionária
bancária, bastante conhecida
duma comunidade que se situa
no Centro-Sul da cidade. O seu
médico de família, naturopata,
naturalmente, sendo também
formador de técnicos nessa
disciplina, convidou-a a
inscrever-se num curso
destinado à obtenção dum
diploma em naturopatia. Uma
vez informada dos custos, um
tanto elevados para quem não
tem subsídios estatais, decidiu-
se um pouco mais tarde e,
voluntariosa e persistente,
acabou por conseguir o seu
objectivo. No final de cerca de
três anos de estudos, obteve o
desejado certificado que a
autoriza a aconselhar todos os
interessados, na escolha duma
alimentação saudável, equili-
brada e natural. Habituada ao
contacto humano, que aprecia e
cultiva bastante, está disponível
para tudo quanto esteja ao seu
alcance e possa ser útil à
sociedade. Porque a “Naturo-
patia” é uma medicina natural
que se define como uma

filosofia, uma arte, uma ciência,
que visam levar o ser humano a
fazer mudanças no campo da
alimentação, para manter a
saúde e evitar a doença. É uma
medicina que se ocupa da causa
da doença e não dos sintomas da
mesma. A causa, sendo a
intoxicação do organismo, fácil
será de compreender que este,
podendo ser comparado ao
motor de um veículo qualquer,
perde energia e desgasta-se
com maior facilidade, quando
contém demasiadas toxinas o
que num carro se pode definir
por graxa e perda de ren-
dimento.

Esta portanto a grande
diferença entre a medicina
tradicional e a medicina natural.

Essencial se torna então, o
hábito de uma boa alimentação,
aliado a um controlo do sistema
nervoso e à pureza dos
alimentos, que ajudam a
desintoxicação e a limpeza do
organismo, prevenindo as
doenças.

Que a Fernanda Almeida
poderá aconselhar para o vosso
bem-estar, de forma racional e
benéfica. Para tal poderão
contactá-la, a partir das 17 horas
pelo telefone 251-0212.
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL
EM 25-03-2003

1EURO=1.58cd

UM SERVIÇO DO
BANCO

COMERCIAL
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.sposinaluisa.com

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

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

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

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 270-3112
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 Nova Unção             593-9950
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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

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

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

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

OURIVESARIAS
B. SERKOS
1530, Curé-Labelle,  # 203     (450) 686-0026

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

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

Guia do Consumidor

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

PROFESSOR  TAMBA

Vidente
Graças ao meu poder, posso ajudar-vos
a resolver os vossos problemas de amor,
impotência, regresso da pessoa amada,
clientela, complexos físico e moral, etc.

Resultado rápido e eficaz em 96 hrs.
Pagamento após resultado.

(514) 332-8573

MONSIEUR SANASSY
Grande vidente africano

Resolve  TODOS  os vossos problemas.
Amor • Casamento • Fidelidade
Êxito nos negócios • Protecção

Trabalho garantido a 100%na mesma semana

(514) 725 - 3390

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

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António (Tony) Gomes

AHUNTSIC

Grande “bungalow” todo
destacado.Cave; 2 lareiras. Tem
de ser vendido por causa de
mortalidade Preço $319.000

Preço $210.000

5 apartamentos.Aquecimento
eléctrico. Garagem.

MONTREAL NORTE ST-MICHEL

Preço $220.000

43 avenida Duplex comercial
Aquecimento eléctrico.

Negociável

R.D.P.

“Cottage”
recente.
Cave
acabada.
Garagem.
Deve
visitar

ROSEMONT

Preço $210.000

“Cottage”
2 quartos
c/mezanine
e garagem.
Situado na
23ª avenida

Preço $198.000

VENDID
A

VENDID
A

VENDID
A

NOVO NO MERCADO
Jean-Talon/14ª av. Duplex 5½-4½ c/2garagens.

Livre.Preço : $219.000 negociável

NOVO NO MERCADO
RDP “cottage” semi-
destacado com 2 + 1
q.c., cave acabada,
electrodomésticos
incluídos. Impecável.

$128.500

Avaliação gratuita       12 anos de experiência

CLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940

Lindo “cottage” 8½ c.2002
grande salão, lareira, s.jantar
c/ jan.altas, cozinha ultra
moderna,varandas em
cimento e sobrado em madeira

CHOMEDEY

Moradia nova com 2042 p.q.
com cave e garagem de 477
p.q., 4 quartos cama.
Realize o seu sonho com esta
bonita casa.

$255.000

CHOMEDEY

REMAX AMBIANCE INC.

$255.000

Novo “cottage”const.2003,
grande terreno 5000
p.q.,taxas e infraestruturas
incluídas no preço. Realize
o seu sonho.

Preço : $195.100

Espaçoso triplex 30’x47’,
1x7½+2x4½, estilo antigo,
portas vidradas, colunas
bordadas, próximo metro
Fabre, 3 coz., 3 s.banho e
telhado  recente. RDC livre

VILLERAY

VILLERAY

Habite num  5½ gratuitamente.
Grande 4plex próximo metro
Jarry 2x5½ +2x4½, rend.anual
$37.560. 35x45.Garagem.

Ville  ST-LAURENT

Duplex 2x 5½ com garagem,
cave alta, próximo Henri
Bourassa, grande terreno,
ideal para duas famílias.
Negociável.Preço : $259.000

LIV
RES
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Serviços & negócios
PRECISA-SE

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

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

(514) 808-8398

109 000$

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

83 CASAS  VENDIDAS EM 2002!
Arlindo (Alain) Velosa Avaliação gratuita

ST-MICHEL
8x4½ renovados, bem situado.
Rendimento $36.300.

Preço : $339.000
negociável

VILLERAY
2X6½ com cave metade terminada.
Decoração em carvalho.
Próximo do Metro IMPECÀVEL

VILLERAY
Grande 6½ renovado c/
materiais de qualidade supe-
rior. Quintal e cave privada

VILLERAY
Impecável. 2x5½ e 1x4½
Esquina de rua.
Rendimentos:640/440/500

ESQUINA

$ 239.000ESQUINA

$ 239.000

VILLERAY
Novo no mercado
2 espaços comerciais na rua
Jarry . Possibilidade de ocupação

$189.000

$189.000

CONDO
CONDO

Companhia de paisagistas procura
operários c/experiência de trabalhos em
pedra.
Bom salário.

(514) 992-8187

VENDE-SE

Partilho contentor para zona Arcos de
Valdevez. Partida fim de Março/Abril.

(514) 262-3599

Na Marinha Grande, Portugal, casa de
habitação e edifício comercial c/ 2 pisos
e terreno.

Info: (514) 255-3379

“ Dodge Caravan allongée” 1995 para
carga, em estado impecável. $3.500

865-5573

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

DU CARTIER INC

Excelente triplex
com  “bachelor”,
destacado, bom
quintal de grande
privacidade,face a
um parque, pró-
ximo de trans-
portes e como-
didades. Portas e
janelas novas.

Olívia Paiva Joseph Oliveira
NOVO NO MERCADO

Preço : $259.000

ST- MICHEL

1ª Avenida/Jean-Talon
“Bungalow”, 5½ c/cave acabada, grande quintal,
estacionamento exterior, impecável. Livre ao
comprador. Preço : $159.000

AHUNTSIC
Rua Esplanade/
próximo de Crémazie
Duplex 2 x 5½ +
1x3½ +1x2½,30’de
fachada, r/c livre ao
comprador.
Bom Preço

PLATEAU - Rue Berri
Duplex 2x5½ c/grande
quintal. R/C renovado.
Janelas, portas e
fachada. Tudo novo.
Preço :$229.000

Procura-se apartamento/condo no Algarve
para compra

Procuro 5½ na zona portuguesa/
Plateau.

Dina
288-9428

Operários c/exp. para assentar “pavé-
uni” e muros. Pessoas responsáveis e
competentes.Salário até $20./h.
Aproveite a oportunidade!!

(450) 658-3387

DIVERSOS

Paisagistas c/ou s/experiência
para assentar “pavé-uni”, muros,
asfalto, etc.Bom salário.Trabalho
na “Rive-Sud”

(514) 823-8141

PAISAGISTAS
cf. mormina

PROCURA operários c/experiência para
plantação de árvores e arbustos, e para
assentar “pavé-uni”, muros, etc. Também
precisa de operários c/experiência em
escavação : “Pepine e Bobcat”.

(450) 662-7332

Representante de vendas c/
conhecimento de café. Deve falar
Português, Francês e Inglês.

845-0164

Padeiro e pasteleiro c/experiência.
Tempo inteiro.

Victor
272-0362

Operários para trabalho em “pavé-uni”,
cimento e carpintaria. Bom salário.
Trabalho imediato.

(514) 867-3824
(514) 944-4260

Paisagistas c/ o mínimo de 5 anos de
experiência em “pavé-uni”, muros etc.
Óptimo salário.

(450) 447-8886

Chomedey “Cottage” semi destacado,
próximo da Igreja Portuguesa, 2+1 q.c.,
sobrado em tacos e cerâmica. Cave
acabada, piscina, grande terreno e patio.
Cabana e abrigo de automóvel.
$139.000

(450) 973-2589

OFERECE-SE

ALUGA-SE

1x4½ rés do chão, livre a partir
do 1º de Julho. Na zona entre
Mont-Royal e de Bullion.

287-9517

NOVID
ADE

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

REMAX Alliance  Inc.

CARLOS
AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDIDA

33,000$/ano

Vendida

VENDID
A

VILLERAY  - Excelente bloco
com garagem. Cave.
Bom rendimento. Bom preço

PLATEAU -  Optimo duplex.
Cave  terminada.Estaciona-
mento.Entrada em "pavé uni".

NOVO ROSEMONT -  Super duplex
em óptimo estado. Muito bem situado

VENDID
A

$259.500

VENDID
A

VENDID
A

VENDID
A

VENDID
A

VILLERAY
Optimapropriedade,30x40,
4plex. Bom terreno.

$209.700

VENDID
A

ANJOU
 Excelente "cottage", super
tranquilo. Bom terreno

PLATEAU St-Urbain. Grande e
bom duplex c/cave e muito
terreno

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

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

ROSEMONT

ST-MICHEL

CENTRE-VILLE

Triplex, 3x6½ todo renovado.

VILLERAY

José Montez
Esc.: 374-9250

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,  garagem e
lareira.

Duplex 2x5½, garagem, todo

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

Operários c/o mínimo 5 anos de exp.em
pavé-uni, muros, etc. Dispo-nível para
trabalho em horário prolongado.

Frank : (514) 820-5247

Empregada doméstica c/exp.
1dia/semana, para residência
em Boisbriand. Deve possuir
carro.

(450) 435-2537
Operários c/o mnimo 5 anos de exp.em
trabalhos de pavé-uni, cimento, muros
de pedra, etc.

323-4944
Empregada doméstica  tempo inteiro ou
parcial.

274-4026
274-8645

Paisagistas c/ou s/ exp. para assentar
“pavé-uni”, muros, asfalto etc. Bom
salário. Trabalho na “Rive-Sud”

(514) 231-7583
Homem c/mínimo 10 anos de exp. para
trabalhos em pavé-uni, muros e relva.
Salário baseado na experiência.

João da Ponte
271-7604

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé
213, Rachel Este
Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202
Casas à venda em Montréal e arredores

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

•Prédio de  4 x 4½ - Bom investimento
• Duplex 1x5½ e 1x4½

c/ cave e garagem    $129 000.

NOVO NO MERCADO ROSEMONT

Victor Raposo

Ajudante de cozinha. Trabalho a partir
das 17 horas. Mínimo 30 horas.
semanais.

Contactar (514) 999-0199

Costureira c/experiência  em
alterações de alta costura.
Bom salário.

Lucy  ou Fernanda
(514) 426-1588 NOVA

(Rive-Sud)

Operários  com experiência em :

(514)  945-6702

• Pavé-uni    • Asfalto    • Muros

Roberto

PRECISA

URGENTE

Bom salário. Possibilidade de
salário C.C.Q.  Tempo inteiro.

Senhor viúvo de origem italiana, ref., c/
casa própria e vida estável, procura
senhora, idade 55-65 anos, para fim
amizade ou futuro compromisso.

António (514) 729-6959
Cel. (514) 944-1550

5½ na 14e ave., St-Michel, c/
RTP gratuita. Livre 1 de Julho.

374-1934

Viagem à Cabana do Açucar. Dia 30 de
Março.Autocarro+refeição:$23.
Só refeição:$12.50.Também se
organiza uma viagem às Mil Ilhas
a 25 de Maio.

Beatriz : 286-1972

Computador portátil, Pentium2,
impecável, c/mala. $500.

Deixar mensagem :
844-7835

Vende-se A Voz de Portugal
Aceitam-se propostas por escrito ou
pessoalmente. Contactar:

Valdalino Ferreira, Editor
Jornal A Voz de Portugal

4117-A Boul. St-Laurent, Mtl
H2W 1Y7

Senhora c/exp.p/guardar crianças a partir
dos 2 ou 3 meses,em res. familiar,c/todo
o carinho e conforto

(514) 341-8321

VENDID
O
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Comunidade

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

Sob o frio de Montreal falaram da Lagoa
 Por Adelaide Vilela

Seis jovens da Escola de
Formação Profissional da
Lagoa viajaram até Montreal
enquadrados num programa de
intercâmbio entre as Câmaras
Municipais da Lagoa e St-
Thérèse.

Os jovens foram recebidos
por oito membros do Comité
Lagoa – St-Thérèse e dirigidos
para as casas das famílias de
acolhimento.

Pretendendo para os jovens
estudantes um percurso
coerente e interessante no
caminho da Gestão de
empresas e hotelaria, Sylvie
Surprenant, Conselheira
Municipal pelo distrito Marie-
Thérèse (responsável por um
conjunto de actividades),
conseguiu ocupar os jovens
durante aqueles quinze dias de
visita. Falando na concretização
do projecto, a responsável
acima mencionada disse com
satisfação: «Esta visita trouxe
efeitos muito positivos quer
para os jovens quer para quem
os acolheu, portanto é óbvio que

todos nós tenhamos conse-
guido alcançar os nossos
objectivos. É importante que a
juventude viva experiências
únicas e ricas tanto no plano
social e pessoal como no campo
profissional».

Desta experiência fica a
garantia de que para além dos
jovens conhecerem a realidade
dos países de acolhimento, de
milhares de emigrantes, e o
contacto com as gentes da
diáspora, os organizadores
destes intercâmbios criam laços
de amizade os quais servem de
elos de ligação entre Portugal e
Canadá, neste caso preciso.

Registe-se que o semanário
para o qual escrevo, aqui em
Montreal, não recebeu convite
algum para assistir a quaisquer
actividades relacionadas com a
passagem dos estudantes por
Montreal, mas porque é um
jornal que dá Voz de Portugal,
compreende bem o lugar que
ocupa ao destacar a importância
destes intercâmbios por países
da diáspora, tanto do ponto de
vista social como político. Por
outro lado, cumpre-se o dever
de informar fielmente os
leitores.

E como o dever de informar
só tem razão de ser se houver
homens e mulheres com
vontade de praticar o bem, a
autora destas linhas foi por
amor ao encontro da juventude
para saber mais pormenores.

E os visitantes falaram da
Lagoa sob o frio intenso que se
fez sentir naqueles dias.

Estivemos reunidos no

Centro Comunitário do Espírito
Santo de Anojo num jantar
oferecido pelo corpo directivo
daquela instituição de cariz
açoriana.

Hélène Ribeiro, uma das
organizadoras, referiu que a
ideia daquele convívio foi levar
os jovens a conhecerem outras
pessoas para que se aperce-
bessem da relação existente
entre gentes de outras culturas
e mentalidades e o pioneirismo
que os une para além do
bairrismo português ou dos
costumes legítimos da açoriani-
dade.

Da Lagoa veio o professor
Miguel Brilhante que por
razões profissionais regressou
aos Açores uma semana depois.
A professora Palmira Betten-
court acompanhou com
gentileza os estudantes até ao
fim da visita de estudo.

A festa de despedida teve
lugar na Associação Portuguesa
de St-Thérèse. O presidente
desta colectividade, Humberto
de Sousa, ofereceu um jantar
excelente, confeccionado pelos
membros da direcção e alguns
amigos, ao ”Comité Lagoa-St-
Thérèse”, aos jovens e a um
grande número de convidados.
Como sempre a referida
associação preza por bem
receber. O ambiente foi de festa
no meio de muitas lágrimas de
despedida.

Esta viagem única para os
jovens foi organizada pela
Câmara da Lagoa em colabo-
ração com a Câmara do
Comércio de S. Miguel que co-

financiou o projecto. Falando
com o vereador da Cultura ao
telefone, Roberto Medeiros diz
sentir-se muito feliz já que a
Câmara que ele representa
pôde permitir que estes seis
jovens fizessem uma viagem de
sons e sabores diferentes dos
das suas terras de origem.
Roberto Medeiros continua a
ser um amigo acérrimo quer
dos emigrantes espalhados pelo
mundo quer das gentes que
com ele vivem e labutam no dia

a dia. Deus permita que este
homem de estatura pequena
mas de grande cabeça esteja por
muitos anos ao serviço da
Câmara Municipal da Lagoa
para que continue a criar estas
pontes de ligação entre os
Açores, os países da diáspora e
as suas gentes.

Quanto aos jovens são
estudantes em gestão de
empresas e gestão hoteleira. Se
todos ficaram no coração das
famílias que os receberam

Os Jovens detestam a moleza

Por Manuel Alves Louro

A adolescência tem neces-
sidade de se bater contra os
obstáculos, (e se não existem,
de os criar), de se revoltar, de
contestar, de mandar o planeta
às melgas e de chocar as
pessoas mais velhas.

Chocar? Quem pode chocar-
se quando mesmo os homos-
sexuais de todas as idades
(travestis, lésbicas) fazem
espectáculos públicos provoca-
dores, e quando os “punks” são
considerados como “simpáticos
marginais”? Os jovens já não
chocam ninguém...

O que os jovens mais detes-
tam é serem conduzidos pelas
mãos moles dos pais, e mesmo
se lhes faz doer, preferem bater
com o nariz na parede dura,
porque assim adquirem
experiência com o suor do rosto
e com o sangue do nariz,
forjando a própria personali-
dade sem ajuda de ninguém.

Os jovens são combativos:
detestam a vida a meias, a
moleza e a fraqueza. No mais
profundo deles próprios detes-
tam (ou detestarão um dia) a
imperdoável moleza e incons-
ciência dos pais que, confun-
dindo liberdade com libertina-
gem, abdicam da sua missão de
guias exemplares, seguros e
firmes.

Uma caricatura em ponto
grande

Que dizer de uma senhora
super-forte de 100 quilos e
1,50m, em mini saia vermelha,

reduzida à expressão mais
simples, quasi transparente
pelo uso, com uma fenda atrás e
dois botões verdes à frente
grandes como girassóis? Que
pensa disto?

Nos jovens é engraçada, mas
nos “velhos” mete dó.

Cada idade tem seu uso “cada
roca tem seu fuso”, não acha?

Ser jovem
Douglas Mc’Arthur 1880-

1964 – (general Americano de
excepcional valor que se
ilustrou como estratego militar
na 1ª Guerra Mundial 1914-
1918)

“A juventude não é um
período da vida; é um estado de
espírito, um efeito da vontade,
uma qualidade da imaginação,
uma intensidade emotiva, uma
vitória da coragem sobre a
timidez, do gosto da aventura
sobre o amor do conforto.

Não envelhecemos por ter-
mos vivido um certo número de
anos, envelhecemos sim,
porque desertámos um ideal.

Os anos enrugam a pele;
renunciar ao ideal enruga a
alma.

As preocupações, as dúvidas,
o medo e o desespero são os
inimigos que, lentamente, nos
fazem pender para a terra e
tornar-nos poeira antes da
morte.

Jovem é aquele que admira e
se maravilha; que pergunta
como a criança insaciável: E
depois?

Ele desafia os acontecimen-
tos e encontra alegria no jogo da
vida.

Tu és tão jovem como a tua fé,
tão velho como as tuas dúvidas,
tão jovem como a tua confiança
em ti, tão jovem como a tua
esperança, tão velho como o teu
abatimento.

Tu continuarás sempre jovem
enquanto fores receptivo.
Receptivo ao que é belo, bom e
grande. Receptivo às mensa-
gens da natureza do homem e
do infinito.

Se um dia o teu coração for
mordido pelo pessimismo e
roído pelo desdém, que Deus
queira ter piedade da tua alma
de velho”.

General Mc’Arthur 1945.

Sport Montreal e Benfica
Baile da Pinha

No sábado, dia 29 de Março, a partir das 20h, terá lugar na sede
do SMB o Baile da Pinha. Animação musical a cargo do conjunto
Reflex. Não falte a esta tradicional festa do S.M. Benfica.

Fundação das doenças do coração
O coração na música

No sábado, dia 26 de Abril, a partir das 19h00, terá lugar no Centro
Comunitário de Nossa Senhora da Fátima em Laval, 1815 rua
Favreau em Chomedey, Laval, um espectáculo cujos fundos
reverterão a favor desta fundação.

Este espectáculo conta com a participação de Joe & Duarte D.J.
Xmen e K.S.V., Melissa Zaccardelli, Kelsy, e como convidado
especial “Random Tendencies” e danças da Escola Católica de
Laval.

Entrada: adultos, 10 corações;  crianças dos 6 aos 12 anos, 5
corações.  Café e doces incluídos.

Para compra de bilhetes ou mais informações:  Elsie (450)669-
4133 ou José (450)688-8461.

também ficaram no meu
pensamento: são todos muito
simpáticos e bem-educados!
Estou convicta de que a Inês, a
Cláudia, a Helena o Edgardo, o
Ricardo e o Eduardo partiram
levando na bagagem referên-
cias retratadas nalgumas linhas
técnicas, as quais lhes serão
úteis para levar um pouco mais
de luz ao campo académico que
cada um deles escolheu.

O que se deseja a estes jovens
é que vão mais longe e melhor.

Os alunos da Lagoa, Palmira Bettencourt e a autora destas linhas
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Desporto

a partir de

699.00+taxas

e

Para

informações e

reservas

consulte hoje

mesmo o seu

agente de

Sempre que vá a Lisboa
viaje com o

profissionalismo, a
segurança...

E o conforto com que
sempre Sonhou...

Fórmula 1
Kimi Raikkonen vence o G.P. da Malásia

Por Hélder Dias

Kimi Raikkonen, conseguiu
domingo, a sua primeira vitória
em carreira, ao vencer o Grande
Prémio da Malásia, segunda
prova do Campeonato do
Mundo da Fórmula 1, ofere-
cendo assim à McLaren duas
vitórias nas duas primeiras
provas. Rubens Barrichello,
Ferrari e Fernando Alonso,
Renault formaram assim, um
dos pódios mais jovens de todos
os tempos. O Espanhol, Fer-
nando Alonso, depois de ter
conseguido no sábado a sua
primeira “pole” em carreira,
tornou-se o mais jovem piloto da
história da F1 a conquistar a tão
desejada ‘’pole’’ contando
apenas 21 anos. Recorde-se que
a última vez que a equipa
francesa colocou dois monolu-
gares na primeira linha foi
precisamente em1983 no G.P.
da Franca, em Paul Ricard, com
Alain Prost e Eddie Cheever .

O Grande Prémio da Malásia,
não foi de forma alguma
frutuoso para o penta campeão
do Mundo, Michael Schu-
macher, que, depois de ter
terminado na Austrália em

quarto lugar, não conseguiu
fazer melhor que um sexto lugar
com mais de uma volta de atraso
do vencedor da prova. Schu-
macher, viria a ser penalizado
com uma passagem nas ‘’boxes’’
sem paragem, depois de ter sido
considerado responsável pelo
acidente na terceira curva no
qual envolveu Jarno Trulli da
Renault e Juan Pablo Montoya
da Williams. Dos acidentados, o
mais prejudicado, foi Montoya,
pois foi obrigado a uma visita
inesperada aos ‘’pit’s’ para
reparação da traseira do seu
monolugar, a qual lhe custou
cerca de três minutos,
arruinando-lhe completamente
a corrida. Os adeptos de
Jacques Villeneuve infelizmen-
te foram impedidos de ver o seu
ídolo em pista, pois, quando da
volta de formação, o Bar 005 se
recusou a partir com problemas
electrónicos na caixa de
velocidades. Vítima da mesma
sorte o Brasileiro Cristiano da
Matta da Toyota teve que
recorrer ao carro de reserva e
começar a corrida da linha dos
‘’pit’s’’. Da Matta que partia da
11ª posição, acabaria por
terminar na mesma posição.
Quanto ao seu companheiro de
equipa Olivier Panis, viria a
abandonar logo após a sua
primeira visita para reabasteci-
mento e mudança de pneus.

A Williams, parece não
acertar com as estratégias a
adoptar, não deixando no

entanto Ralf Schumacher de
salvar os honras da equipa de
Frank Williams ao conseguir
terminar a prova em quarto
lugar. Em contrapartida a
McLaren que vem conseguindo
um começo de campeonato
exemplar, poderá vir a usufruir
ainda de uma maior margem de
manobra, quando e segundo as
previsões o novo MP4-18 vier
para a pista o que se prevê par o
G.P. de Espanha. Jenson Button
que nas ‘’calif’s’’ foi mais rápido
que o seu companheiro de
equipa Jacques Villeneuve,
acabaria por oferecer os
primeiros dois pontos da época
à Bar.

A temperatura escaldante, a
humidade e chuva foram
factores importantíssimos para
a corrida no que respeita aos
pneumáticos, e, desta feita, da
luta travada entre a Michelin e a
Bridgestone foi a Michelin que
saiu vencedora, calçando
quatro monolugares nos cinco
primeiros lugares, deixando no
entanto, a Bridgestone subir
pela primeira vez ao pódio esta
época.

Dos comentários dos pilotos
salientamos o de Kimi Raik-
konen dizendo: “Pode ser que
agora deixem de me perguntar
quando venço uma corrida. É
difícil dizer como me sinto.
Talvez amanhã de manhã eu
tome consciência que acabei de
vencer um Grande Prémio de
Fórmula 1”.

Classificação final do G.P. da Malásia

1-Kimi Raikkonen McLaren/Mercedes
2-Rubens Barrichello Ferrari
3-Fernando Alonso Renault
4-Ralf Schumacher Williams/Bmw
5-Jarno Trulli Renault
6-Michael Schumacher Ferrari
7-Jenson Button Bar/Honda
8-Nick Heidfeld Sauber
9-H.H.Frentzen Sauber
10-R. Firman Jordan
11-Cristiano da Matta Toyota
12-J.P.Montoya Williams/Bmw
13-J.Verstapen Minardi

Classificação de Pilotos
1-Kimi Raikkonen 16 pontos
2-David Coulthard   8
3-Rubens Barrichello   8
   JP Montoya   8
   F Alonso   8
   J Trulli   8
   M. Schumacher   8
8-Ralf Schumacher   6
9-H.H.Frentzen   3
10-J.Button   2
11-N.Heidfeld   1

Próximo encontro a 6 de Abril em Interlagos no Grande Prémio do
Brasil. Até lá seja, prudente nas estradas e como habitualmente
siga o conselho amigo: se conduz não beba.

Sport Montreal e Benfica
Nova direcção – 2003

O Sport Montreal e Benfica
vem por este meio informar dos
resultados da eleição dos novos
corpos directivos que teve lugar
no passado dia 23 de Fevereiro.

Direcção 2003

Assembleia Geral
Presidente, António Costa
Vice-Presidente, José

Gambino
Secretário, Victor Gaspar

Conselho Fiscal
Presidente, Acácio Valente
Vice-Presidente, Mário

Tavares
Secretário, João Fernandes

Direcção
Presidente, José Santos

Vice-Presidente, Martinho
Ferraria

Tesoureiro, Luís Pereira
Secretário, Joaquim Ber-

nardo
Relações Públicas, Crespim

Silva
Desporto, Fernando Silva e

Domingos Costa
Festa e Cultura, Eustáquio

Bulhões e Isidoro Manuel
Cozinha: Fernando Cordeiro
Manutenção:  Fernando

Costa

Directores
José Carlos Lobo, Diaman-

tino Figueiredo, Deolindo Silva,
Veríssimo Miranda, Luís Rego,
José Manuel Ribeiro, António
Afonso, José Fernandes Santos,
João Leite, Humberto Medei-
ros, Isequiel Cordeiro.

Grupo Folclórico
Praias de
Portugal

Comemoração
20º aniversário

O Grupo de Folclore Praias de
Portugal vai comemorar no
próximo dia 3 de Maio o seu 20º
aniversário de fundação.

Convidam-se todas as
pessoas que de qualquer forma
estiveram envolvidas no grupo
no decorrer destes 20 anos de
vida, o favor de comunicarem
com o Clube Portugal de
Montreal pelo 844-1406.

Dia 5 de Abril
Caravana vinda de Toronto “Jovens chamados para vencer”

Venha e participe connosco!
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Desporto

Obtenha 4 meses*
de chamadas

  ilimitadas
no Canadá

$0.

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

MOBILITÉ

*

Agente autorizado

     Plano
Promocional
350 minutos/ mês
noites das 18h-08h
e fins de semana
chamadas ilimitadas
• “Voice mail”
• “Caller ID”
• “call waiting”
• “call forwarding”
       incluídos

Apenas
$40./mês

Obtenha

até 3 anos

um número

 ili
mita

do

de ch
amadas !

SISTEMAS

INTRACOMMAR  INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço • Reparação

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

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV + SIC

parabólicas de 18" ou maiores

REPRESENTANTE DE:

    • BELL EXPRESSVUE
      • STARCHOICE

a partir deSISTEMAS

SISTEMAS

7702 rua Juliette • V. LaSalle

a partir de

$249.00

Boavista, “gigante” na Europa, volta a “encolher” na I Liga
O Boavista, após a brilhante

qualificação para as meias-finais
da Taça UEFA, voltou a perder
na I Liga portuguesa, ao ser
batido em “casa” por 3-1 pelo
Belenenses, no jogo de encer-
ramento da 26ª jornada.

Os “axadrezados”, que a meio
da semana afastaram os
espanhóis do Málaga da compe-
tição europeia, ocupam uma
pouco “recomendável” 10ª
posição, tendo averbado a
quarta derrota no seu estádio, a
nona esta época no campeo-
nato.

O Belenenses, que antes do
embate do Bessa tinha obtido
apenas um triunfo fora de
“portas”, ascendeu ao sétimo
posto, com três pontos de
vantagem sobre os boavis-
teiros.

O brasileiro Silva inaugurou o
marcador aos 43 minutos, mas
a equipa lisboeta aproveitou o
cansaço dos anfitriões para
inverter o resultado, com golos
de Antchouet (54), Carlos
Fernandes (75) e Chico Silva
(95).

Ao fim da tarde, o FC Porto
tinha prosseguido a caminhada
vitoriosa na liderança da I Liga,
ao bater na Madeira o Nacional
por 2- 1, depois de também ter
chegado ao intervalo em
desvantagem.

Os “azuis e brancos” não
perdem desde a 22ª ronda,
precisamente na Madeira, ante
o Marítimo (2-1), mantendo a
vantagem de 13 pontos sobre o
Benfica, que deu sábado um
importante passo para a
manutenção do segundo lugar,
ao vencer o Santa Clara por 1-0,
no último jogo realizado no
estádio da Luz.

No estádio dos Barreiros, a
equipa da “casa” adiantou-se no
marcador aos 41 minutos, por
intermédio do avançado brasi-
leiro Adriano, que marcou o seu
14º golo na competição,
igualando o compatriota Gau-
cho (Marítimo) e ficando a dois

tentos do líder Simão (Benfica).
Na segunda parte, o FC Porto

não acusou o cansaço pelo
embate a meio da semana com
os gregos do Panathinaikos
(vitória por 2-0), que assegurou
a qualificação para meias-finais
da Taça UEFA, consumando a
reviravolta no resultado.

O brasileiro Derlei, autor dos
dois golos dos portistas na
Grécia, restabeleceu o empate
aos 77 minutos e o defesa
Ricardo Carvalho beneficiou de
uma falha de marcação para
“selar” o triunfo dos visitantes,
a um minuto do final.

Sábado, na festa de despedida
do estádio da Luz, o Benfica
bateu o Santa Clara por 1-0, com
um golo solitário de Simão
Sabrosa - o último do histórico
recinto -, na conversão de uma
grande penalidade, aos 62
minutos de jogo.

Um triunfo muito festejado,
não só por se tratar do último
jogo do estádio da Luz - que
começa a ser definitivamente
demolido a 01 de Abril -, mas
também porque permitiu ao
Benfica ampliar para sete os
pontos de vantagem sobre o
Sporting, que na véspera “caíra”
em Barcelos, frente ao Gil
Vicente (1-0).

O terceiro lugar dos “leões” é
que parece fora de perigo, uma
vez que o Vitória de Guimarães
não foi além de um empate 1-1,
domingo, frente ao Sporting de
Braga, um resultado que apenas
permitiu aos vimaranenses
reduzirem o atraso em um
ponto.

Em Felgueiras, no “derby”
minhoto, o resultado foi fixado
na segunda parte, no espaço de
três minutos. Pouco após o
Guimarães ter visto o seu defesa
Ricardo Silva ser expulso, o
Braga adiantou-se, com um golo
de Castanheira, aos 73 minutos.
Contudo, dois minutos volvidos,
e mesmo em desvantagem
numérica, o Guimarães logrou
restabelecer a igualdade, com

um bonito golo de Romeu.
Apesar de conquistado em

condições adversas, o magro
ponto soube certamente a
pouco ao Vitória, que em caso
de triunfo teria ficado apenas a
cinco pontos do terceiro lugar -
de acesso à Taça UEFA -, na
sequência de novo “deslize” do
Sporting. Assim, fica a sete... e
com apenas mais três pontos
que o Gil Vicente, precisamente
o “carrasco” dos “leões”.

Nas outras partidas disputa-
das domingo, e quase invaria-
velmente com a luta pela
manutenção como pano de
fundo, realce para o triunfo do
Moreirense em Setúbal (2-0),
novo “lanterna vermelha”, e
para os pontos conquistados
por Académica e Beira-Mar,
que ainda assim permanecem
como as outras equipas na zona
de despromoção, mas mais
perto de outros “aflitos”.

No Bonfim, num jogo de
aflitos, o Moreirense superio-
rizou-se ao Vitória de Setúbal
por 2-0, deixando a equipa
setubalense numa situação
muito delicada... e os seus
adeptos à beira de um ataque de
nervos.

Vítor Pereira, logo aos 14
minutos, e Demétrios, já perto
do final (82), apontaram os
tentos da equipa de Moreira de
Cónegos, que somou assim três
importantes pontos, que lhe
permitiram ascender ao 11º
posto da classificação, a cinco
pontos da “linha de água”.

Já os setubalenses, na
sequência de uma derrota
caseira frente a uma equipa do
seu “campeonato”, caiu para a
última posição, com 23 pontos,
já a quatro da zona da manu-
tenção, tendo jogadores e
equipa técnica abandonado o
relvado sob vaias e lenços
brancos.

O Beira-Mar alcançou, em
Aveiro, um precioso triunfo,
sobre o Paços de Ferreira. O
senegalês Fary marcou dois dos

golos da vitória, justíssima, por
3-1, que permitiu à formação de
António Sousa deixar o último
posto, seguindo no penúltimo
com 25.

No antepenúltimo lugar, com
26 pontos, encontra-se a
Académica, que ficou natural-
mente satisfeita com o “nulo” (0-
0) alcançado na Marinha
Grande, frente à União de Leiria,
sexta classificada.

Nos 14º e 15º lugares
encontram-se agora respectiva-
mente Varzim (29 pontos) e
Santa Clara (27), derrotados
nesta jornada.

No Funchal, o treinador
ucraniano Byshovets estreou-
se, também no domingo, no
comando técnico do Marítimo
com uma vitória por 2-0
precisamente sobre o Varzim,
“selada” com mais dois golos do
avançado brasileiro Gaúcho,
que passou a contabilizar 14,
sendo segundo da lista de
marcadores.

Resultados completos

G.Vicente 1 - Sporting 0 (1-0)
Benfica 1 Santa Clara 0 (1-0)
Marítimo 2  Varzim 0 (1-0)
B.Mar 3 P. Ferreira 1 (2-1)
Setúbal 0  Moreirense 2  (0-1)
                  
Guimarães 1 Braga 1 (0-0)     
Nacional 1 FC Porto 2  (1-0)
Boavista1 Belenenses 3 (1-0)

Programa da 27ª jornada
(06 Abr):
Moreirense - Boavista
Belenenses – G. Vicente
Sporting – V. Guimarães
Sp. Braga - Marítimo
Varzim - Beira-Mar
Paços de Ferreira - Benfica
Santa Clara – U. de Leiria
Académica - Nacional 
FC Porto – V.de Setúbal

Classificação

  1 FC Porto 69
  2 Benfica 56

  3 Sporting 49
  4 Guimarães 42
  5 Gil Vicente 39
  6 U.Leiria 35
  7 Belenenses 34
  8 Sp.Braga 31
  9 Marítimo 31
 10 Boavista 31
 11 P.Ferreira 31
 12 Moreirense 31
 13 Nacional 30
 14 Varzim 29
 15 Santa-Clara 27
 16 Académica 26
 17 Beira-Mar 25
 18 Vit.Setúbal 23
       
 Melhores marcadores

1º- S.Sabrosa (Benfica) 16 golos
2º- “Gaúcho” (Marítimo) 14
Adriano (Nacional)           14
4 º - F a r y ( B . - M a r )
12                       
5º- Dário(Académica)      10
Tiago(Benfica)            10
H. Postiga(FC Porto)       10
P. Alves(G.Vicente)          10
Jardel(Sporting)            10
10º-R. Sousa(Beira-Mar)   9
Silva (Boavista)              9
“DECO” (FC Porto)          9
Romeu(Guimarães)           9

II Liga
Amadora trava
líder Alverca em
ronda de muitos
“deslizes”

O Estrela da Amadora travou
o Alverca, líder isolado da II Liga
portuguesa de futebol, ao
vencer no Ribatejo por 1-0, em
jogo da 26ª jornada, marcada
pelas “escorregadelas” das
equipas do topo da
classificação.

O Estrela manteve a quinta
posição, mas relançou a sua
candidatura à subida, igualando
os pontos do Salgueiros (3º) e
Portimonense (4º), dois dos
derrotados da ronda e que se
viram ultrapassados pelo Rio
Ave, actual segundo colocado.

Em Alverca, um golo solitário
de Semedo, aos 66 minutos, na
exploração de um rápido contra-
ataque, permitiu ao conjunto da
Amadora impor aos ribatejanos
a primeira derrota em “casa”, a
terceira na prova.

Quem não desperdiçou a
vantagem de actuar perante o
seu público foi o Rio Ave, ao
bater o Portimonense, num
embate entre candidatos à
subida de escalão, que terminou
de forma polémica, com o golo
do triunfo dos locais a ser obtido
através de uma controversa
grande penalidade.

Os algarvios inauguraram o
marcador por intermédio de
Alex Afonso (22 minutos), os
anfitriões deram a volta ao
resultado com golos de Sion
(33) e Evando (44), mas Manuel
do Carmo (62) restabeleceu o
empate, antes de Evando fixar o
triunfo do Rio Ave, aos 75, na
transformação do castigo
máximo.

O Salgueiros desaproveitou
os “deslizes” dos primeiros
colocados, ao perder por
concludentes 3-0 na Figueira da
Foz, o que permitiu à Naval, a
equipa-sensação da Taça de
Portugal, ascender ao sexto
posto.

O resultado foi estabelecido
apenas na segunda parte,
graças à acção do suplente
Oliveira, que abriu e fechou a
contagem, com golos aos 68 e 88

minutos. Pelo meio, Sérgio
Gameiro (70), também fez o
“gosto ao pé”.

O Maia (7º) empatou a uma
bola na Covilhã, frente ao
Sporting local, num encontro
em que as duas equipas
terminaram reduzidas a dez
jogadores, devido às expulsões
de Piguita, para os locais, e
Bruno Caires, para os maiatos.

O Desportivo das Aves, oitavo
classificado, recebeu e bateu a
União de Lamas por 2-1,
resultado que espelha as
dificuldades sentidas ante o
“lanterna vermelha”.

Um golo solitário de
Manduca, aos 54 minutos,
obtido na conversão de uma
grande penalidade, permitiu ao
Desportivo de Chaves derrotar
o Farense por 1-0,
ultrapassando os algarvios no
nono lugar.

O Leça ganhou novo “fôlego”
na luta pela manutenção, ao
bater no seu estádio a União da
Madeira por 1-0, ao contrário do
Felgueiras, outro “aflito”,
goleado em Ovar por 4-1.

O Marco também se afastou
da “linha” de despromoção, ao
receber e vencer por 2-1 o
Penafiel, equipa igualmente
intranquila.

Classificação

  1 Alverca 47
  2 Rio Ave 44
  3 Salgueiros 42
  4 Portimonense42
  5 Est.Amadora 42
  6 Naval 40
  7 Maia 38
  8 Desp.Aves 37
  9 Desp.Chaves 37
 10 Farense 35
 11 Marco 33
 12 Sp.Covilhã 33
 13 Penafiel 33
 14 Ovarense 32
 15 U.Madeira 27
 16 Felgueiras 27
 17 Leça 25
 18 U.Lamas 18
       

Liga de Veteranos
Mais uma vitória da equipa de

veteranos do F.C.Porto, que
finalmente conseguiu um dos
seus objectivos ou seja chegar
ao topo da classificação e
depender de si própria para
vencer o campeonato. Desta vez
foi a equipa Hagen a provar a
“medicina” da equipa lusa ao
serem derrotados por 14 a 0.
Beneficiando do empate do Old
Glory o FC Porto ascendeu ao
primeiro lugar com os mesmos
pontos do ex-líder.

Os golos da equipa
portuguesa foram obtidos por
Álvaro Rendeiro (3), Armando
Melo (2), Alex Flores (1), José
Nóbrega (1) e o grande
goleador da equipa Manuel
Franco (7), o qual já conta 31
golos marcados  ocupando a 2ª
posição na lista dos melhores
marcadores.

Resultados :
Simard 5 Legea 0
Rams Copoli 3 Eurocan 3
Carabec 3 Pumas 3
Old Glory 5 El Maghreb 5
FCPorto 14 Hagen 0

Classificação :
1-FCPorto 40
2-Old Glory 40
3-Carabec 37
4-Pumas 35
5-Eurocan 31
6-El Maghreb 25
7-Simard 25
8-Rams Copoli 19
9-Legea   9
10-Hagen   0

Leiria 0 Académica 0


