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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

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

Páscoa Feliz
a todos os meus clientes,
amigos e Comunidade

• 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

Eleições - o factor
da alternância
pode tornar-se
decisivo

* A.Barqueiro

Com o evento da Guerra do Iraque,
a atenção pública tem sido
concentrada nas notícias sobre a
evolução do conflito, enquanto na
nossa província decorre uma
campanha eleitoral, cujo desfecho
incide directamente sobre a vida dos
milhões de cidadãs e cidadãos do
Quebeque.

E, como a presente edição é a última
antes do dia do escrutínio, compete-
nos perscrutar aquilo que,
eventualmente, irá suceder em 14
deste mês. Certamente uma previsão
condensada e falível, somente
baseada nas últimas sondagens e na
tradição política desta província, e no
sentir de uma população
sobrecarregada de impostos,
superiores aos cobrados aos
contribuintes de qualquer outra zona
deste país.

Quanto às sondagens, pouco ou
nada nos elucidam sobre o que vai ser
o resultado final, dado que os chefes
das duas principais formações estão
praticamente iguais em percentagem,
após o debate televisivo da semana
anterior.  Tanto os pequistas como os
liberais desempenharam bem os
papéis que lhes estavam destinados,
Bernard Landry refugiando-se na
defesa dos objectivos atingidos pela
sua governação, enquanto o liberal
Jean Charest realçava as lacunas da
administração do Partido no poder, o
estado caótico em que se encontra o
sistema de saúde, os prejuízos
gigantescos registados pela “Caisse
des dépôts”, detentora dos valores do
sistema de reformas de toda a

Ver  pág. 2

Louise Harel , Presidente da Assembleia
Nacional fala para A Voz de Portugal

Por Manuel Rodrigues

Louise Harel nasceu em Sainte-Thérèse em 1946. Casada com um cidadão de
origem Palestina, é mãe duma filha e avó de dois netos. Estudou em sociologia e é
licenciada em direito. Desde 1981 tem sido eleita sem interrupção deputada de
Hochelaga-Maisonneuve. Em 1984 foi ministra das Comunidades culturais e da
Imigração. Enquanto esteve na oposição foi responsável de vários dossiês de carácter
social, económico e jurídico. De 1989 a 1994 presidiu a Comissão da educação. A
partir de 1994 ocupou sucessivamente diferentes pastas ministeriais de grande
importância no Governo do Quebeque, nomeadamente as de ministra do Trabalho
e do Emprego, ministra da Solidariedade Social e da Condição Feminina, e ministra
dos assuntos Municipais e da Metrópole, presidindo igualmente dois importantes
comités ministeriais, sem esquecer o Comité das prioridades do Governo. Depois de
ter desempenhado todos estes cargos com grande aprumo e competência e de forma
determinada e apaixonada, foi eleita no dia 12 de Março de 2002 para Presidente
da Assembleia Nacional, ficando para a história do Quebeque como a primeira
mulher a ocupar esse importante cargo da hierarquia das nossas instituições
democráticas. Em vésperas de se renovar esta mesma Assembleia Nacional, a Voz
de Portugal tem o prazer de registar para a comunidade portuguesa o essencial duma
longa entrevista que Louise Harel lhe concedeu por intermédio do nosso colaborador
Manuel Rodrigues.

Ver  pág. 14

Crónica de guerra

Vencedores e vencidos
Por Joel Neto

As forças da Coligação já
perceberam uma coisa: a luta das
tropas, das milícias e de uma parte do
povo iraquiano é sobretudo territorial,
não política. Agora, falta-lhes perceber
a outra coisa: os apoios que a
intervenção militar conseguiu no
Ocidente – apesar de tudo, conseguiu
alguns apoios – são sobretudo
políticos, não territoriais. Ou seja: os
iraquianos resistem pela integridade
do seu país, não propriamente por
Saddam; os ocidentais querem ver
Saddam derrubado, não propriamente
o Iraque gerido por americanos ou os
seus comissários. É nesse delicado

equilíbrio que serão consagrados os
vencedores e os vencidos deste
conflito. E dizer que a guerra pode ser
ganha sem a captura de Saddam serve
para os iraquianos, mas não serve para
o Ocidente. Muitos ocidentais ainda
têm a guerra do Afeganistão como
perdida – e a razão é só uma: Osama Bin
Laden nunca foi capturado.

Para já, aliás, o líder da Al Qaeda é o
único vencedor desta guerra – ele e,
eventualmente, os traficantes de armas
do Kremlin (se os há), que viram o seu
produto publicitado. Hosni Mubarak
foi claro: este conflito pode gerar “um

Ver  pág. 2

VP - Durante a sua infância
costumava discutir com os seus pais sobre
a actualidade política?

LH - Como sabe nasci  em Sainte-
Thérèse de Blainville, de onde os meus

pais também já eram naturais. O meu
pai era professor de história e mais
tarde director geral da comissão
escolar. A minha mãe era proprietária
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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
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população quebequense e pela fragilidade da educação.
Mário Dumont, o jovem chefe da Acção Democrática do

Quebeque, nada fez para conseguir  aumentar a sua quota de
popularidade,  antes pelo contrário pareceu comprometê-la pela
actuação discreta do seu desempenho.

Quanto ao peso da tradição, o factor da alternância pode tornar-
se decisivo na escolha do próximo governo, porquanto nos últimos
decénios nenhum partido político provincial atingiu mais do que
dois mandatos sucessivos, pelo que será interessante verificar se
o Partido Quebequense consegue ultrapassar esse marco
tradicional.

Segundo a sua filosofia, o  Partido Liberal do Quebeque considera
que o pluralismo cultural é uma riqueza que uma sociedade
moderna deve saber cultivar. Portanto, imigrar não deve significar
perda da identidade cultural de cada povo que chega à Província.
No que respeita  à representatividade étnica nos departamentos
oficiais, os liberais propõem que maior número de posições
profissionais sejam acessíveis aos imigrantes, uma vez que 40% dos
empregados da função pública tomarão a reforma no curso dos
próximos dez anos, Política que perfilhamos.

Os liberais incluem nas suas promessas eleitorais a redução dos
impostos pessoais e colocam a tónica sobre o premente problema
do sistema de saúde, que tem vindo a deteriorar-se de ano para ano
e está a atingir o ponto de ruptura .

Pelo slogan do P.Q. as hostes pequistas serão fortes e julgam-se
bem instaladas no poder, mesmo quando não renegam e mantêm
a ideia fixa da separação. Este é o calcanhar de Aquiles, o ponto
vulnerável de Bernard Landry e seus correligionários. Quase
ninguém que tenha demandado esta província na busca de uma vida
melhor, isenta de agitações e problemas sociais, aceita a
fragmentação de uma nação progressiva e democrática, plena de
potencial económico e a troca por ideais de difícil compreensão,
ultrapassados no tempo e no contexto actual.

Se os referendos de 1980 e 1995 indicaram que a população do
Quebeque deseja manter-se na Confederação Canadiana,
beneficiando das vantagens e do prestígio de um grande país, qual
é a razão das tiradas repetidas de Jacques Parizeau contra as etnias
e a persistência de Bernard Landry na visão de um Quebeque
independente ?

Enquanto for mantida a filosofia segregativa do Partido
Quebequense, os votos de grande parcela dos  imigrantes não
podem beneficiar a escolha dos seus candidatos.

Eleições - o factor da alternância
pode tornar-se decisivo

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

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

Jantar Comemorativo do
29º Aniversário do 25 de Abril

É já na próxima Sexta-feira dia 25 de Abril, que se realiza o
Jantar Comemorativo do 29º Aniversário do 25 de Abril, numa
organização conjunta do nosso jornal e da Associação
Portuguesa do Canadá.

Do programa consta além da refeição, um apontamento
musical com São e o pianista Carlos Ferreira, actuação do Grupo
Coral Alentejano. Estará também presente o escritor e jornalista
Joel Neto, Chefe de Redacção do jornal “Correio da Manhã” e
nosso colaborador, que vem expressamente de Portugal para
na mesma ocasião, fazer o lançamento do seu último livro “O
Citroën Que Escrevia Novelas Mexicanas”, e, a quem nos
referimos em peça separada.

Na mesma noite, que se pretende sobretudo que seja de
confraternização para todos aqueles que recordam com alegria
a implantação da liberdade em Portugal, teremos ainda a
oportunidade de ouvir e ver imagens da “Revolução dos Cravos”.

Para informações e reservas contactar a Associação
Portuguesa do Canadá pelo telefone (514) 844-2269.

ciclo vicioso” de terrorismo. “O terrorismo vai agravar-se. As
organizações terroristas vão unir-se. E, em vez de um Bin Laden,
podem surgir cem Bin Ladens. Tudo ficará mais inseguro”, disse
o presidente egípcio. E tem razão: os combates em solos árabes,
a queda das economias, as autocracias do Médio Oriente –
inúmeros factores podem combinar-se para um regresso brutal do
terrorismo. Muitos jovens argelinos, tunisinos, libaneses e sírios
estão neste momento a voluntariar-se para lutar contra a Coligação
no Iraque. E, se Saddam não cair depressa, terão a oportunidade
de reunir-se, treinar-se e armar-se contra uma certa ideia de
Ocidente. Por cima terão a sombra tutelar de Bin Laden, esteja ele
morto ou vivo.

NR – O autor deste texto é Chefe de Redacção do Correio da Manhã,
colaborador benévolo do nosso jornal, esteve até ao início da corrente
semana no Qatar cobrindo o conflito armado no Iraque, e, estará
brevemente em Montreal conforme mencionamos em peças separadas.
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Vencedores e vencidos

Contradições
Portugal sem
casos de pneumonia atípica

O director-geral de Saúde
assegura que não há, em
Portugal, «qualquer caso de
pneumonia atípica». Uma
garantia dada no mesmo dia em
que o Diário de Notícias avança,
citando o seu subdirector, que está
confirmado o primeiro caso da

doença, num hospital de Lisboa
Portugal sem casos de

pneumonia atípica
O director-geral de Saúde

assegura que não há, em
Portugal, «qualquer caso de
pneumonia atípica». Uma
garantia dada no mesmo dia em

que o Diário de Notícias avança,
citando o seu subdirector, que
está confirmado o primeiro caso
da doença, num hospital de
Lisboa

O director-geral de Saúde,
José Manuel Pereira Miguel,
garantiu hoje à agência Lusa que
«não há em Portugal qualquer
caso de pneumonia atípica»,
contrariando uma afirmação
atribuída ao seu subdirector,
Francisco George. «Tenho
todos os elementos reunidos e
posso garantir que, neste
momento, não existe qualquer
caso de pneumonia atípica em
Portugal», afirmou José Manuel
Pereira Miguel.

Segundo a edição da passada
segunda-feira do Diário de
Notícias, o subdirector-geral de
Saúde, Francisco George,
confirmou a existência de uma
doente internada há dez dias

num hospital de Lisboa a quem
foi diagnosticada Síndroma
Respiratória Aguda Severa
(SRAS). Aquela doente «não
tem actualmente qualquer dos
sintomas definidos pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS)», assegurou Pereira
Miguel à Lusa, acrescentando
que a paciente «está há oito dias
sem febre».

Confrontado com a
informação atribuída ao seu
subdirector, o director-geral de
Saúde diz acreditar que «houve
seguramente um erro de
interpretação» das palavras de
Francisco George. O director-
geral de Saúde adiantou ainda
que a doente, que fez
recentemente uma viagem a
Hong-Kong, onde a epidemia
vitimou já 22 pessoas, «deverá
ter alta em breve, devido às suas
evidentes melhoras».

Disparos sobre hotel Palestina
(Lusa) - Cerca de quatro

horas depois dos disparos sobre
o Hotel Palestina, em Bagdade,
onde está concentrada a maioria
dos jornalistas estrangeiros, o
ambiente está mais calmo, mas
permanece uma “estranha
tensão” entre os profissionais.

“Isto é ainda tudo muito
estranho, porque até esta
manhã o hotel parecia o local
mais seguro do Iraque”, contou
à Agência Lusa o enviado-
especial da Rádio Renascença e
do Expresso, Daniel do Rosário.

Para o jornalista, os aconteci-
mentos desta manhã vão
obrigar “toda a gente a repensar
as suas estratégias de segu-
rança”.

“Os jornalistas que ficaram
feridos estavam a trabalhar na
varanda, como acontece con-
nosco todos os dias, portanto,
isto vai obrigar a repensarmos
toda a nossa defesa”, disse.

Daniel do Rosário, que depois
de estar no Iraque tem efec-
tuado reportagens de Bagdade
também para a SIC, estranha o
ataque ao hotel, até porque
“nunca, ao longo destes dias,
houve qualquer disparo contra
o edifício”.

“Os iraquianos sabem perfei-
tamente que os jornalistas estão
no Hotel Palestina e os norte-
americanos têm obrigação de
saber. Estamos habituados a
acompanhar dali todos as
movimentações de ambos os
lados e nunca tínhamos sido
apanhados no fogo cruzado. É
incompreensível como é que
eles atingem isto!”, disse à Lusa.

Na sequência dos disparos,
vários jornalistas colocaram
lençóis brancos nas varandas.

O enviado da Renascença e do
Expresso recorda o momento
em que o edifício foi atingido e
que a reacção “foi quase instin-
tiva”.

“O meu quarto é do lado
contrário do atingido e naquele
momento estava à varanda e vi
muitas pessoas lá em baixo a
olhar cá para cima. Percebi
imediatamente que o edifício
tinha sido alvejado”, contou.

O impacto foi tão grande,
prossegue, que os estilhaços se
estenderam aos pisos 15, 16 e
ainda ao 17, aquele onde se
encontram os jornalistas
portugueses da RTP e da SIC.
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Açores & Madeira
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viagens
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Aceitam-se reservas

Centro Cívico Avança
As obras de construção do

Centro Cívico da freguesia do
Jardim da Serra já começaram e
seguem a bom ritmo. É o início
da concretização de um sonho

das populações, prometido há
anos, mas sempre adiado. A
última teve a ver com uma
alteração ao projecto, no sentido
de acrescentar uma subcave. O
Centro Cívico acolherá várias
entidades e serviços com
destaque para as seguintes:
Junta de Freguesia, Centro de
Dia, Centro de Saúde, e Casa do
Povo. Todas as unidades
funcionais terão entradas

separadas, sendo este o
resultado de uma alteração já na
fase final do projecto. A obra
está a cargo da empresa Arlindo
Correia e Filhos, Lda, sendo a
secretaria do Equipamento
Social, através da Direcção
Regional do Ordenamento do
Território, o dono da mesma. O
perímetro da obra já está
totalmente vedado e as
fundações já estão a ser
construídas. Localizado onde
outrora funcionava a escola
primária e uma parte na fazenda
de Santo Isidro, o Centro Cívico
pretende ser um equipamento
infra-estruturante, não só pelos
serviços que vai albergar, mas
também porque vai permitir um
arranjo urbanístico de toda a
zona. A praça contígua, com
parque subterrâneo, tornar-se-á
o centro da freguesia. A rotunda,
a nascente, será o pólo de
distribuição e de ordenamento
do trânsito da localidade.

Madeira
Ribeira Seca iluminada
S. Miguel

A Junta de Freguesia da
Ribeira Seca, concelho da
Ribeira Grande, está a proceder

à melhoria da iluminação da
freguesia, nomeadamente com
a colocação de holofotes em

alguns pontos de especial
interesse histórico e religioso.

Alvo desta beneficiação
foram já a frente da Igreja de São
Pedro e a Ermida da Mãe de
Deus. Desta forma, a Junta de
Freguesia vem assim de
encontro a uma aspiração de á
muito dos habitantes da Ribeira
Seca, iniciativa que estava já
incluída no Plano de actividades
para o corrente ano daquela
autarquia local.

A intervenção, suportada
integralmente pelos cofres da
Junta de Freguesia, presta uma
contribuição de relevo para a
preservação e dignificação do
património existente na Ribeira
Seca da Ribeira Grande.

Hortaludus aprovada
Faial

O plenário da Câmara
Municipal da Horta, aprovou a
constituição do Conselho de
Administração da Hortaludus.

O órgão de gestão da nova
empresa municipal ficou
composto pelo Vice-Presidente
da edilidade, Dr. João Fernando
Brum de Azevedo e Castro, que
assume a presidência da
empresa, e ainda pelo Dr. Luís

Manuel Machado Menezes e
João Luís da Rosa Morais,
respectivamente primeiro e
segundo vogais.

De sublinhar que a proposta
de criação de uma empresa
municipal de desenvolvimento
cultural, desportivo e lazer foi
aprovada na última reunião da
Assembleia Municipal da
Horta, realizada a 25 de

Fevereiro de 2003, assumindo-
se a nova empresa como
entidade gestora das
instalações públicas concelhias
do Teatro Faialense, Piscina
Municipal, Centro Hípico do
Capelo, Parque de Campismo
da Praia do Almoxarife e Parque
de Lazer da Alagoa.

Carlos César inaugura
Memórias do Verdelho

O Presidente do Governo
Regional dos Açores, inaugu-
rou, no Museu do Vinho no Pico
a exposição “Memórias do
Verdelho” integrando um
conjunto de utensílios relaciona-
dos com a produção de verdelho
naquela ilha.

O acervo foi doado ao Museu
do Vinho por diversas famílias

picoenses e constitui uma
interessante colecção demons-
trativa da actividade vitivinícola
da ilha e, na ocasião, o director
regional da Cultura, Vasco
Pereira da Costa, referiu-se ao
impacto dos museus no desen-
volvimento cultural e relevou, a
propósito da aposta feita no
Museu do Vinho, a função dos
museus regionais nos Açores
enquanto agentes interpre-
tativos do passado, explicando o
presente e antecipando o futuro.

A Voz de Portugal
na Internet

www.avozdeportugal.com

VENDE-SE
A VOZ DE PORTUGAL

Aceitam-se propostas por escrito
Enviar para:

Valdalino Ferreira
Jornal A Voz de Portugal

4117A Boul. St-Laurent, Montreal,
(Quebec) H2W lY7
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Comunidade

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

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

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

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

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

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

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

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
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Filomena Gouveia  LL.B.
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NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
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Mt-Royal
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Papineau
Autobus 45

Por Joviano Vaz

DR. ALCINO DE SOUSA

CIRURGIÃO DENTISTA

TEL.: 499-1624

4270, Boul. St-Laurent, suite 209
Montreal, Québec H2W 1Z3

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Ao Correr da Pena
Eleições Provinciais

Estamos no fim da Campanha
Eleitoral. Na próxima Quarta-
feira dia 16 do corrente as
eleições já terão tido lugar e
todos saberemos quem nos vai
governar nos próximos quatro
anos.

Nesse dia (16 de Abril) tenho
a intenção de escrever um breve
comentário sobre as ditas
eleições.

Para já falemos um pouco
sobre a forma como elas se processam actualmente.

Uma sondagem publicada no último Domingo (6 de Abril), dáva-
nos o seguinte resultado:

1)- Partido Liberal do Quebeque 42%
2)- Partido Quebequense 40%
3)- Aliança Democrática do Quebeque 17%
Esta sondagem foi efectuada pela firma Léger e Léger para o

Journal de Montréal, para a cadeia de televisão TVA e para o jornal
The Gazette.

Afastada que está do poder a ADQ deixa o seu lugar em beneficio
do PLQ e do PQ.

E estes dois partidos vão sistematicamente desenvolver dois
temas essenciais. O PQ vai falar de soberania. O PLQ falará de
saúde. Assim nenhum dos dois partidos apresentará nos últimos
dias de campanha o seu próprio programa, mas vai procurar expor
os aspectos negativos do programa do outro.

Mas se o Partido Liberal ganhar estas eleições vamos assistir à
apresentação e à discussão de uma lei que vai anular as fusões

municipais. A lei vai dar origem teoricamente a cerca de 300
referendos.

É um processo que vai monopolizar o governo durante meses ou
mesmo durante todo o seu mandato e isto em detrimento de
problemas vitais.

E o mesmo vai fazer o PQ. Se ganhar vamos ter quatro anos de
críticas sistemáticas ao Governo do Canadá.

E a separação aparecerá de novo na agenda do governo.
O maior exemplo desta situação é o denominado desequilíbro

fiscal. Cada vez que for necessário negociar com Otava o PQ sairá
os seus velhos argumentos de má fé da parte do Governo Federal.

E compreende-se que assim seja, pois este partido não tem
nenhum interesse em fazer o elogio do federalismo.

Vejamos agora algumas notas à margem da campanha.
Charest e Sherbrooke
A luta é grande na circunscrição de Sherbrooke onde Jean

Charest se apresenta contra a pequista Marie Malavoy.
O avanço de Jean Charest é de apenas dois pontos.
A distribuição do voto em Sherbroooke é a seguinte:
1)- Jean Charest (PLQ) 44%
2)- Marie Malavoy (PQ) 42%
É uma circunscrição a acompanhar no dia 14 de Abril.
Bourget
Pierre Bourque apresenta-se nesta circunscrição contra a

Ministro Diane Lemieux.
Saliente-se que o antigo Presidente da Câmara de Montreal teve

esta semana certas dificuldades com a Direcção da ADQ. Segundo
os responsáveis essas dificuldades não passaram de rumores.

Mercier
É uma circunscrição onde vivem muitos portugueses. Pelo PLQ

apresenta-se a actual deputada Nathalie Rochefort. Deputada muito
popular sobretudo nos meios comunitários. Ela foi eleita numa
eleição complementar a 9 de Abril de 2001. A eleição foi, de resto,
uma grande surpresa. Nathalie Rochefort foi eleita com 36,66% dos
votos exprimidos.

Pelo PQ apresenta-se Daniel Turp, ex-deputado bloquista de 1997-
2000. O Senhor Turp é professor de Direito na Universidade de
Montreal há mais de vinte anos.

Voto electrónico
Embora considerado mais rápido e mais seguro o voto

electrónico não será utilizado a 14 de Abril. Este voto já foi utilizado
em mais de trinta e cinco eleições municipais.

Note-se que o voto electrónico foi utilizado com sucesso em
Montreal em Novembro de 2001.

Vejamos em seguida como decorreu a semana dos chefes.
Bernard Landry
Esta foi a sua pior semana de campanha. A questão Parizeau não

o ajudou. A organização da campanha não funcionou como devia.
Não expôs como devia esta semana o que pode justificar um terceiro
mandato para o partido. Não cometeu erros de maior. Apesar de
abatido continua a ser um combatente. Parece ter perdido a
serenidade. Não perdeu a sua credibilidade após o debate dos
chefes e continua a defender bem as suas ideias.

Jean Charest
Boa campanha. Soube utilizar a questão Parizeau. Mostrou esta

semana que pode ser um bom Primeiro-ministro. Ganhou o respeito
de muitos eleitores. A sua campanha prossegue de maneira
ascensional. Deve continuar a dar confiança aos eleitores que
desejam uma mudança de governo. Procurou não falar muito de
fusões municipais. Parece estar convencido que vai ganhar as
eleições. O debate dos chefes ajudou-o muito.

Mario Dumont
Continua a descer ao abismo total. A percepção do episódio

Bourque não o ajudou. O mal está feito. Nada pode ser corrigido a
este respeito. Perdeu grande parte da simpatia que possuía. Devia
terminar com uma campanha positiva provando que a ADQ é
necessária na Assembleia Nacional. As suas ideias continuam a ser
imprecisas. A corrida eleitoral está terminada para ele. Parece ter
perdido o controle da máquina eleitoral do seu partido. O debate
dos chefes demonstrou que lhe falta experiência política.

Termino aqui a série de artigos sobre as Eleições Provinciais que
durante quatro semanas convosco partilhei.

E, ao terminar esta série de artigos uma pergunta  aparece
naturalmente. Quem ganhará?

Vou arriscar uma previsão. O Partido Liberal do Quebeque vai
ganhar mas vai constituir um governo minoritário. O Partido
Quebequense vai formar a oposição oficial. A Aliança Democrática
do Quebeque não conseguirá eleger mais de seis deputados.

Para que o Partido Liberal conseguisse governar com maioria
parlamentar teria de ir buscar ao Partido Quebequense cerca de
vinte circunscrições o que não é impossível mas pouco provável.

Bom voto no próximo dia 14. Escolha os seus governantes
segundo a sua consciência.

É tudo o que conta.

Crónica do Incrível
Um lapso do Consulado
Geral de Portugal em Montreal

Por Joviano Vaz

Como é do conhecimento dos nossos leitores, teve lugar no
passado dia 30 de Março a eleição para o denominado Conselho das
Comunidades. Foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Montreal-Otava-
Hull o conhecido jornalista da nossa comunidade Francisco
Salvador.

Foi ele eleito com 223 votos o que, no meio da nossa tradicional
indiferença, não é muito mau.

Mas o incrível que desejamos assinalar não é o resultado da
eleição mas sim as condições em que ela se desenrolou.

Quando soube desta eleição pus à disposição dos concorrentes
o programa que apresento todas as semanas no Rádio Centre-Ville
“Janela Aberta”. Os candidatos ali estiveram na emissão de 24 de
Março.

Uma semana antes, ou seja, na emissão de 17 de Março esteve
presente o Senhor Cônsul Geral Dr. Nuno Bello. Claro e preciso nas
respostas às minhas perguntas o Dr. Nuno Bello cometeu no
entanto um lapso que prejudicou muitos eleitores.

À minha pergunta “Quem pode votar nesta eleição” o Senhor
Cônsul respondeu “Todo o cidadão que estiver inscrito no
Consulado”. Ora a verdade é que esta afirmação não estava exacta
pois para participar como eleitor na já aludida eleição era também
necessário estar inscrito nos respectivos Cadernos Eleitorais.

E o que é extremamente curioso é que dias depois apareceu nos
órgãos de informação de Montreal um comunicado da Comissão
Eleitoral respectiva no qual se afirmava o mesmo, isto é, que para
votar era necessário apenas estar inscrito no Consulado. Nenhuma
menção à inscrição nos cadernos eleitorais foi feita nesse
comunicado.

Note-se que o primeiro signatário do aludido comunicado era o
Senhor David Pereira, representante do Consulado de Portugal em
Montreal.

Foram assim induzidas em erro as pessoas que de boa fé
desejavam votar.

No local da eleição houve cenas desagradáveis e lamentáveis que
podiam ser evitadas se se tivesse tido o cuidado de bem informar
os eleitores.

Estas situações são simplesmente incríveis.
Estou convicto que não houve má vontade de ninguém mas houve

um lapso que nunca deveria ter existido pois só confusão criou.
Foi, em suma, um mau serviço prestado pelo Consulado Geral

de Portugal em Montreal.
Creio que merecíamos melhor.
E esta?

              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
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Opinião
Assim vai o mundo

Por Augusto Machado

O povo está farto de ouvir falar
da guerra contra Saddam. E
sente também que há
comentários a mais e
informação a menos. É difícil
saber quem fala verdade. Talvez
porque nem dum lado nem do
outro lhes convém informar o
público da veracidade dos
acontecimentos. É a guerra das
estratégias, teorias, especula-
ções e, sobretudo, psico-
logicamente, desmoralizar as
forças do inimigo.

As pessoas começam a ter menos interesse pelas reportagens da
guerra. Estão cheias de ver fanáticos do regime em Bagdade a
utilizarem a população como escudos humanos. É triste. Faz-nos
pensar: afinal, a vida destes infelizes, para o chefe tirano e os seus
"autoproclamados" pequenos chefes, insensíveis ao sofrimento
humano, é apenas carne para canhão.

Mas o resto do mundo não pára. Como dizia Pierre Elliott
Trudeau: "The world will unfold itself as it should".  E aqui no nosso
Portugal, longe dos traumas da guerra a vida prossegue no seu ritmo
habitual. Neste último fim-de-semana o Governo liderado por Durão
Barroso reuniu-se para fazer o balanço da sua governação durante
os últimos 12 meses e anunciar a reforma tributária do património,
nomeadamente  acaba o imposto sucessório e baixam a sisa e
contribuição autárquica. Estas novas medidas entrarão em vigor 1
de Janeiro de 2004. O Executivo discutiu as reformas que já foram
implementadas; na Educação, Saúde, Trabalho e Administração
Interna embora alguns ministros reconheçam as dificuldades que
existem em fazer reformas em Portugal - os reformadores estão
sempre debaixo dos fogos da oposição e dos sindicatos.

Mas a notícia que fez manchetes na comunicação social a semana
passada foi a demissão do ministro das Cidades, Ornamento do
Território e Ambiente, Isaltino Morais. O ex-ministro, possui três
contas na Suíça por onde têm circulado centenas de milhar de
contos. Só no ano de 2000, segundo o semanário o "Independente",
recebeu mais de seis mil contos em juros de aplicações. Isaltino
Morais, que também foi presidente da Câmara de Oeiras desde 1985
a 2002, nunca declarou o património nem os rendimentos alegando
que é dinheiro dum sobrinho emigrante na Suíça. O ex-autarca-
ministro, quando questionado, não explicou, porém, porque teria
o sobrinho necessidade de ter as contas pessoais em nome do tio
e não no seu.

Existe no país a desconfiança nacional de que o futuro da
economia e o aumento de desemprego continuam a afectar a
confiança dos consumidores portugueses. A taxa de desemprego
em Portugal passou de 4,5 por cento no segundo trimestre de 2002,
para 5,1 por cento no terceiro e para 6,2 pontos percentuais no
quarto trimestre. De acordo com a Eurostat, em Fevereiro deste
ano, o desemprego terá atingido 6,7 por cento. Ainda no segundo
semestre de 2002, a economia nacional entrou em recessão técnica
e as perspectivas dos analistas para este ano não são animadoras.
A guerra no Iraque terá inclusivamente agravado a situação
económica. O próprio Governo já revelou que vai rever em baixa
a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano,
que era de 1,3 por cento. A retoma da economia está a ser lenta em
toda a zona euro.

Outra notícia que não sai dos écrans da televisão e dos títulos dos
jornais é o processo Casa Pia e as infindáveis denúncias de pedofilia.
Manuel Abrantes, um ex-provedor interino, foi o último a ser detido
no âmbito da investigação de abusos sexuais a menores e crianças
da Casa Pia de Lisboa. O ex-responsável da instituição foi preso e
aguarda julgamento na zona prisional anexa à sede da Polícia
Judiciária. Manuel Abrantes, segundo fontes informativas, é
também suspeito de tráfico de menores para países europeus. A
Judiciária terá encontrado documentos e passaportes com

fotografias de crianças. E assim vai o mundo: uns a serem
metralhados, outros a gritar aos deuses, outros a protestar, outros
a lamentar a perda de emprego e outros, os mais afortunados, a
pescar lampreias no rio Minho.

NATHALIE  ROCHEFORT
Candidata Liberal de Mercier

Luc Parent, agente oficial

www.NathalieRochefort.com
dannath@attcanada.net

(514) 270-NATH (6284)
Local da campanha

835 Laurier E. (esquina St-André)

“Comprometo-me :
—  Respeitar o espírito criativo

        dos cidadãos —

Para além da política...
Serviços

Só Deus pode agora fazer Justiça

Nas ruas de Bagdad, já se
ouvem as botas cardadas dos
soldados americanos. As
lagartas dos modernos tanques
de vários milhões de dólares já
fazem soar o silvo (quase)
macabro. São os dias de
angústia da cidade das “mil e
uma noites”. A angústia que já
antes assentara arraiais por
entre as famílias quando o louco
Saddam fazia as suas incursões
mortíferas.

Não vai haver tempo para contabilizar quantas crianças foram
sacrificadas na guerra. Como não se saberá se anteriormente
Saddam e os seus loucos mataram muitas ou poucas. Na hora da
partilha, que já não tarda, todos vão querer ficar com a parte de leão.
Como a bêbeda Inglaterra - como lhe chamava o poeta do
“Finisterra”. Os “danos colaterais” da guerra - e é isso que chamam
às matanças de civis - ainda vão ser contabilizados, mas não contam
para o rol geral. Valores mais altos vão ser o dinheiro, o petróleo
e talvez até o conforto dos vencedores.

Doravante, de facto, só Deus nos poderá valer. A ONU, que era
até aqui o supremo tribunal a que os povos poderiam recorrer, foi
mandada às malvas. Com o alegado e falacioso intuito de limpar o
mundo de um tirano... a formidável máquina de guerra entrou a
matar, mesmo que do outro lado os donos da terra se defendessem
(quase) com fisgas de caçar pardais.

De facto, só Deus. Nada de ONU. Nada de Tribunal. E se a Justiça
imperasse, os dois beligerantes iam sentar-se como réus em
Tribunal de Guerra. O povo do Iraque foi destruído. Americanos e
ingleses, defendidos até à exaustão, por tanques, aviões e mísseis,
foram caçando quantos se lhe opunham. Os seus inimigos iam
caindo como ratos, nesta guerra da “lei da selva” com a força a
“fazer” direito... e a escamotear o direito à força. Como no tempo
de Átila, o bárbaro. A despeito de dizerem que o faziam em nome
da paz, da liberdade, da democracia. Conceitos que nasciam de
“dados sujos”. De uma guerra injusta. Com inspectores a serem
enviados para a fogueira. E a descobrirem buracos e fabriquetas...
que os mísseis reduziam a cinzas. A procura de armas químicas e
biológicas, na preparação da tramóia. Como a cena de descobrir
mísseis... que iam sendo destruídos talvez para depois não
incomodarem os invasores.

Sujo e mais sujo parecendo. Crueldade mais ou menos calculada.
Que vai agora, certamente, ser multiplicada por outros países da
região. Já nos Açores um pouco antes da guerra começar, se dizia
que havia apenas 1% de possibilidades de uma solução pacífica para
o Iraque. Pois, mas o poder imperial já sabia que tinha 100% de...
ordens para avançar. Nos Açores, era o fingimento teatral. Só isso.
O que estava em causa era apenas e só mudar o mapa do Médio
Oriente. Dar-lhe novas tonalidades. Até por não haver provas
algumas de armas de destruição maciça (que agora até são capazes
de aparecer...)

Só Deus nos pode salvar. Os senhores da guerra sofreram derrota
nas Nações Unidas? Que importa lá isso?! A guerra foi mesmo
avante. Com muitos “efeitos colaterais” que não são mais do que
a parte obscena de uma tramóia que o Tribunal da História há-de
condenar.

E porque, na sua saga, americanos e britânicos dizimaram a
ONU... só Deus estará agora em posição de actuar!

Por Fernando Cruz Gomes

Cartas à Redacção
Eleição do Conselho
das Comunidades

Recebemos na redacção duas cartas em reacção ao relato feito
pelo nosso colaborador Raul Mesquita, aquando da eleição para o
Conselho das Comunidades que teve lugar no passado dia 30 de
Março na Associação Portuguesa do Canadá. A primeira é da autoria
de Sheldon Silva Almeida e a Segunda, sem signatário identificado,
enviada por membros e directores da Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval (F.D.E.S.L.).

Ambas as missivas consideram injusto o tratamento dado pelo
articulista ao comportamento de alguns membros da Filarmónica,
nomeadamente os pertencentes ao grupo mais jovem.

A redacção, depois de ter confrontado os termos utilizados pelo
nosso colaborador, com a versão de várias testemunhas
presenciais, considera que os mesmos reflectem o que se passou
e que o artigo contem as “nuances” necessárias que em nada
diminuem ou insultam a instituição “respeitosa e respeitável” que
é a Filarmónica em questão, como bem sublinhou o autor.

Apenas o comportamento de alguns naquele dia foi questionado,
o qual aliás foi criticado por vários observadores e do qual o
articulista deu conta em termos adequados.

Para evitar polémicas estéreis e porque consideramos que o
nosso colaborador traduziu com objectividade uma situação
deplorável, achamos por bem não dar publicidade às ditas cartas,
tanto mais que as mesmas estão redigidas em termos que frisam
mais o insulto pessoal que a veracidade dos factos.

A redacção
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Comunidade
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Seja onde for
que encontre
o seu vestido

de noiva,
encontrará

os seus
sapatos

na TâniaSalon de chaussures

Limusinas

IVORY
LIMOUSINE

IVORY
LIMOUSINE

514 • 953 • 9681
                          Vince

60 outras
limusinas

disponíveis

Serviço de
renome e

preços
competitivos
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disponíveis

Estou com Medo!
Por Natércia Rodrigues

O medo é um sentimento universal e muito antigo. Pode ser
definido como uma sensação de que você corre perigo e de que algo
de ruim pode acontecer e pode até tornar-se em “fobia”.

Um dos grandes inimigos que impede o crescer e o amadurecer
da nossa personalidade, é o medo. O medo doentio que mais parece
um bicho a roer a pouco e pouco o nosso ser. É por causa deste medo
que nós senhores da criação, passamos os nossos dias como
escravos. Quantas pessoas que podiam ter avançado na vida, e não
conseguiram!  Quantos estudantes podiam ter passado os exames,
e não conseguiram! Quantas pessoas teriam querido escolher esta
ou aquela carreira e não conseguiram! Quantas pessoas morreram
com medo disto ou daquilo? Seria longo e doloroso fazer uma lista
daqueles cujos enterros o medo faz, sem dó.

Temos que ver primeiro o que é o medo. O medo é uma emoção
ou digamos uma reacção emotiva do nosso corpo, a qual é por sua
vez a resposta a um pensamento triste que se está a desenrolar na
cinematográfica do nosso cérebro.

O medo começa com o sinal de alarme dado pelo cérebro. Os
nervos levam a mensagem para várias partes do nosso corpo e
quando chegam ao coração, este começa a pulsar fortemente;
quando chega ao rosto, este começa a transpirar;  quando chega às
mãos, elas começam a tremer; e quando chega à pele, esta começa
a empalidecer. O sinal de alarme é muito rápido, é quase digamos
instantâneo. O medo rouba-nos a alegria de viver. Há, penso eu, duas
maneiras de atacar o medo: uma, é sufocar os efeitos nocivos do
medo; a outra, é arrancá-lo pela raiz. Da primeira maneira, não se
pode gozar nem de calma, nem de tranquilidade do espírito. Um dia
ele vai arrebentar. Da segunda maneira, a cura pode ser duradoura.
Como se pode arrancar o medo pela raiz? É implantando a confiança!
Medo e confiança são duas forças opostas. Aonde há medo, não há
confiança. Eu acho que a confiança é mais forte do que o medo. Se
virmos bem uma criança, ela tem confiança nos pais e não tem medo.
Um aluno que tem confiança em si e nos professores, não tem medo
dos exames. É certo que é preciso estarmos também em harmonia
com o Mestre e se assim for, podemos também ter a certeza que
a nossa passagem nesta terra será mais confiante e com menos
medo.

 É preciso combater o medo, olhar a fundo para a coisa que nos
faz medo, analisar.

Para diminuir o medo, deve primeiro enfrentá-lo. A melhor forma
de controlar o medo é através da combinação lógica e bravura.

Logicamente, a maioria das pessoas que, digamos, saltam de aviões
ou dão palestras, não morrem por causa disso. Há toda uma
preparação que nos leva ao sucesso. Se o equipamento está bom
e o treino está completo, está-se pronto a saltar. Se a palestra foi bem
planeada e praticada, está-se pronto a falar.

É importante também nos juntarmos a pessoas que têm
confiança, e averiguar como elas conseguiram aquilo que nós
gostaríamos de fazer, e assim a coragem cresce com a acção.  O
medo deve ser desaprendido. Depois de enfrentar o medo, você vai-
se estimulando.  Sem medo não pode existir a coragem, pois este
proporciona a oportunidade de ser valente.

Com tanta estrela presente…
O Ferreira Café brilhou!

Por Conceição Correia

No dia 1 de Abril pelas 18h , no
Ferreira Café um “cocktail”
apresentado por Paul Delage
Roberge, presidente do con-
selho e chefe de direcção de
« Ailes de la Mode » e Michel
Ostiguy, presidente de Bos, deu
início ao jantar beneficio
« Cartes d’affaires sur table
d’hôte ».

Grandes personalidades do
mundo dos negócios, da televi-
são e da rádio e o produtor de
vinhos portugueses da região
do Douro,  Miguel Roquette
estiveram presentes neste
jantar animado pelo célebre
explorador Bernard Voyer.

Os sete « chefes do dia»
dirigidos pelos chefes da casa,
Marino Tavares e Thierry
Baron e o “maître d’hôtel” Mário
Borges, mantiveram activadas
as papilas de todos os presentes
com várias entradas, sopa, prato
principal e sobremesas, divi-
namente confeccionados e
apresentados, provando ao
mesmo tempo variados e exce-
lentes vinhos portugueses,
escolhidos nas caves de Carlos
Ferreira pelo escanção Alain
Bélanger .

Todos de bata branca bor-
dada com o emblema do
Ferreira Café, os ilustres che-
fes, circulavam entre os
convivas e disponibizavam-se
para as fotos, para as filmagens
e para informações sobre o
prato que apresentavam .

René Guimond Presidente e
Chefe de Operações TQS,
(gambas), Me Robert Legault,
de Legault, Joly, Thifault,
(creme de abóbora grelhada),
Pierre Pomerleau Presidente e
Director Geral de Pomerleau,
(robalo do Chile caramelizado
com legumes), Joey Saputo

Presidente de Jolina Capital,
(entrada de atum em crosta de
sésamo), Jacques Ménard do
Conselho BMO Nesbitt Burns
(costeleta de vitela grelhada
com molho de Porto), Lino
Saputo Jr, Presi-dente e Chefe
de Operações Divisão Queijos
(E.U), (leite creme de queijo
azul), Lucie Chagnon Presi-
dente da Fun-dação Lucie e
André Chagnon, (torta de
chocolate).

O que é certo, é que todas
estas pessoas ocupadíssimas
nas suas responsabilidades
quotidianas, participaram neste
evento benefício, para poderem
entregar ao Hospital Sainte-
Justine um cheque de trinta e
três mil dólares, para a ajuda das
crianças doentes.

A Carlos Ferreira elogiado e
felicitado por todos pela sua
extrema generosidade e pelo
seu amor pelas crianças, foi
oferecido um livro cujas páginas
foram realizadas por membros
da família, amigos de cá e de
Portugal, representantes do
governo português, ilustres

personalidades de Montreal.
Cada página a sua história, o seu
carácter artístico e para
englobar o tudo uma capa feita
de escama de peixe, lindíssima.
Carlos Ferreira recebeu emo-
cionado esta grande prova de
amizade de todos e guardara
preciosamente , estou certa,
esta lembrança em reconhe-
cimento do seu esforço e entre-
ga total a esta importante causa.

Bravo ao Carlos Ferreira, a
todo o seu pessoal que bene-
volamente trabalharam nessa
noite e durante semanas na
preparação deste jantar bene-
ficio. Bravo aos « Chefes de um
dia » que simpaticamente parti-
ciparam neste jantar e evidente-
mente a todos os que encheram
o Ferreira Café, nessa noite fria,
e que com o calor dos seus
corações responderam tão
generos-amente ao convite que
lhes foi feito e vieram ajudar
Enfant Soleil e o Hospital Sainte-
Justine.

Obrigada ao meu amigo
Carlos Ferreira, pelo convite
que me fez, adorei…..
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ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE

É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
Faça negócio com quem o recebe todo o ano
e com 100% de garantia. Se quer
alegria na sua casa,  sem surpresas
desagradáveis, confie no

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

No 16º aniversário dos Romeiros do Quebeque
Os “Starlight” foram meia festa!

           Texto e fotos de António Vallacorba

O rancho comunitário de
romeiros, à frente do qual
Domingos Luís tem estado
desde a sua fundação, acaba de

assinalar a passagem do seu 16º
aniversário, com uma espec-
tacular festa para tal realizada no
subsolo da Igreja Saint-Enfant-
Jesus, sábado passado, 5 do
corrente.

De Toronto, veio expressa-
mente o conjunto “Starlight”
para abrilhantar o evento, cujo
espectáculo, apresentado por
Luís de Melo, da Rádio Centre-
Ville, contou ainda com a
participação dos artistas comu-
nitários, Fátima Miguel, Álvaro
Manuel e o grupo de cantares
“Recordações”, da Casa dos

Açores do Quebeque.
Mais de 600 convivas terão

assistido ao mui agradável
serão, num ambiente verdadei-
ramente exuberante de calor
humano e cor, ultrapassando
todas as expectativas dos
organizadores.

Johnny e Goretti, da Flash
Party Décor, foram muito bem
sucedidos na concepção da
vistosa decoração do recinto
festivo, com “tons” alegres e
frescos, fazendo lembrar uma
Primavera que, até agora,
apenas o tem sido no nome.

Óptimo jantar, confeccionado
por Paulo Andrade, com a ajuda
de, entre outros, João e Isabel
Rebelo.

A música, para além do baile,
teve momentos muitos altos,
numa excelente variedade de
artistas, cada qual com o seu
estilo próprio e singularidade de
interpretações.

Foram os casos dos acima
citados grupo “Recordações”,
Fátima Miguel e Álvaro Manuel
– este último já a caminho dos
seus 50 anos de carreira
artística, algo muito digno de
registo. Sobretudo agora,
quando a comunidade celebra o
meio século de presença
portuguesa no Canadá.

Seguidamente, não vamos
afirmar que a actuação do
conjunto “Starlight”, preenchi-
da com muitos dos grandes
sucessos e novas canções, terá
causado o pandemónio entre as
suas centenas de admiradores
aqui presentes. Mas quase
que…

O conjunto, que é um ver-
dadeiro caso de popularidade
entre nós, animou um dos mais
concorridos bailes a que jamais
teremos assistido e para o qual
os festejantes estavam avida-
mente à espera ao longo do
serão. Quando tal finalmente
sucedeu, foi o que se viu…

Se é verdade que aos
“Starlight” deverá ser reco-
nhecido o seu grande contri-
buto para o enorme sucesso
desta festa, durante a qual

Ermelinda Sacadura festejou
também os seus anos, o que se
viu e ouvi dos demais artistas, foi
de forma a, novamente, termos

de sensibilizar as colectividades
para darem oportunidade
também aos artistas e talentos
comunitários.

Claro que, e não obstante tudo
o que de bom se passou, houve
uma ou outra pessoa mais difícil
de agradar. Mas coisas há,
também, que sempre ultrapas-
sam a boa vontade de quem as
organiza.

No caso do jantar, por exem-
plo, se houve certa demora para
algumas pessoas, deveu-se ao
facto de, a certa altura, ter
faltado gás na cozinha.

Outrossim, deu-se a questão
de a criançada ter “roubado”
algum silêncio na altura em que
certos artistas actuavam. Mas
quem pode controlar esses
“diabinhos à solta”, muitos dos
quais levam uma semana inteira
praticamente encarcerados
entre quatro paredes?

Para benefício das pessoas
interessadas, lembramos que a
romaria este ano é feita no
sentido Montreal-Laval, Sexta-
feira Santa, 18 do corrente, com
saída de Santa Cruz pelas 07h00
da manhã. Antes disso, porém,
têm continuado as reuniões
preparatórias, estando a última
agendada para o dia 13 do
corrente no Centro Comuni-
tário da Missão Santa Cruz,
pelas 15h00.

Para mais informações,
contactar Domingos Luís, (450)
624.1671, ou João Vital, (450)
430.7509.

Padaria
Pastelaria
Padaria
Pastelaria DIAS
5785-B Boul. des Laurentides

(450) 622-8332
Propr. Tina & Jason Dias

Em Laval - Auteuil

ABERTURA A 15 DE ABRIL
Grande variedade
de pão português,

pastelaria e charcutaria
Horário

Segunda a domingo : 07 hrs às 19 hrs

Entrega gratuita de compras superiores a $20.

Votos
de

Páscoa Feliz
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Espírito Santo de Anjou dá parede nova ao Centro

Por Adelaide Vilela

O Centro Comunitário do
Espírito Santo de Anjou realizou
uma festa de amigos, em Santa
Cruz, no passado dia vinte e dois
de Março. O objectivo principal
deste convívio foi angariar
fundos para reparar uma das
paredes da colectividade, dar-
lhe uma porta nova e renovar a
janela.

Para além desta festa, neste
dia, havia mais três festejos e,
alguns deles, com o mesmo
objectivo. Acabando por encher
o subsolo da igreja, em apenas
uma semana e meia, Lúcia
Sousa e os amigos do Centro
venderam os bilhetes rapida-
mente. Assim, a direcção da
colectividade procurou e con-
seguiu realizar parte do
dinheiro para reparar os danos
causados pela água das tubarias
e pelos bombeiros.

É em ocasiões como estas
que se mostra ao povo e ao
mundo como, nos dias de hoje,

se torna importante viver
preservando e respeitando o
associativismo. Há que referir a
boa vontade das pessoas
realçando aqueles e aquelas que
deram uma mãozinha à Lúcia
Sousa, actual presidente,
confeccionando gulosas para a
sobremesa ou oferecendo
simplesmente presentes para
sortear ou rifar. O resultado
disto pôde ver-se quando o
Manuel Pires conseguiu com as
arrematações vender um bolo
de massa sovada duas vezes ao
proprietário da mercearia
Chouriçor por cinquenta
dólares em cada arrematação.
Generosidade ou solidarie-
dade!?

Com estas e outras não há
festa sem se encher a bar-
riguinha. E o pessoal da cozinha
e os da sala criaram a dinâmica
certa para servirem os convivas
em menos de duas horas. Estão
de parabéns pelo serviço
excelente prestado a toda a
gente.

Pela parte que me toca quero
agradecer o minuto de silêncio
que fizeram em memória dos
mortos da guerra do Iraque.
Para surpresa minha, o silêncio
prolongou-se e, até consegui-
ram ouvir as palavras que lhes
dirigi. Felizmente estiveram
atentos. Obrigada. Mas ainda
ouve quem dissesse: “Ela fala
muito”. Podiam bem ter acres-
centado: fala bem mas não diz

mal.
Os artistas gostam que se

realce o seu trabalho e ficam
satisfeitos quando o animador
consegue passar a mensagem
em relação aos trabalhos
musicais que trazem para
brindar o público. Naquela noite
um grande leque de cantores e
dançarinos subiu ao palco, uns
amadores outros profissionais.
Apraz-me destacar os Campi-
nos do Ribatejo os quais
actuaram com a vivacidade e a
alegria que lhes conhecemos.
De realçar o casalinho de três
anos que, no bater do pezinho,
de certeza, encheu de música o
coração de cada pessoa ali
presente. Tal é a graça e o
talento com que se exibem
numa língua que só agora
começam a entender. Parabéns
aos Ensaiadores. A seguir
vieram as lindas K.S.V., a filha e
a sobrinha do Duarte Froias.
Cantaram muito bem! Aliás,
esta família de artistas tem
espalhado muitas alegrias na
comunidade portuguesa e
mesmo além fronteiras por
onde têm voado nas asas da
canção. O Joe (sobrinho e o tio)
e o Duarte partilham desde há
alguns anos muitas e boas
experiências no campo musical.
A Maria Vital, senhora de voz
possante que conta já com mais
de vinte e cinco anos de carreira
artística mostrou ao público
como se canta bem tanto na

língua de Camões como nos
outros quatro idiomas que
domina e encanta
musicalmente. Espe-remos que
a Maria continue a dar vitalidade
à sua linda voz e que anime por
longos anos os portugueses cá
do nosso burgo.

O bichinho da saudade roeu
no peito do Tony Sousa (do
antigo conjunto Sparkles) o qual
não resistiu entrando no teatro
da canção romântica. Um cantor
que continua a ser um senhor na
música. Parabéns. O mesmo
direi da Crisália que surpreende
e encanta cada vez mais.
Merece realce pelo encanto na
voz que Deus lhe deu.

Quem merece aqui também
um abraço para além de uma
boa publicidade é o Jimmy
Farias e todo o seu Conjunto
Request. Eles foram excelentes
amigos e muito amáveis pondo
ao dispor daquela panóplia de
artistas todos os seus instru-
mentos. Quanto ao baile, já
sabem, foi requestado até às
tantas da madrugada!

Agora vamos ao fado,
leiam comigo

No dia cinco de Abril o Centro
Comunitário do Espírito Santo
de Anjou esteve de novo em
festa. Cantou-se o fado. Delici-
ou-se o paladar com um bom
bacalhau e alegrou-se  o co-
ração. Por fim, entreteve-se e en-
cantou-se a saudade. Sim,
porque longe da terra-mãe ter
saudade é revestir a alma de
cores, musicalidade e sabores
lusitanos.

As estrelas da noite foram:
Sílvia Machado, Marta raposo,
Lúcia Belo, e Maria Vital. Com
repertório variado ora uma ora

outra deram dois passos até ao
meio da sala e, de olhos
fechados, iniciaram a canção tão
genuinamente portuguesa. O
silêncio foi de catedral! Não
havia moscas senão ouvir-se-ia
o zumbir delas. Os meus
sinceros parabéns pelo silêncio
da noite. Mais tarde no serão
chegou outro fadista, Victor
Vilela, que já tem nome
marcado no livro de visitas. Este
artista bondoso e simples,
características que lhe são bem
peculiares, dá muita alma ao
fado que interpreta.

Leitores, sabem o que me
encanta nestes convívios? É que
no meio dos adultos, os quais,
deveriam conhecer o fado, há
sempre jovens como é o caso da
Sílvia Machado e da Marta
Raposo que se interessam pela
canção nacional da qual nem
sequer conhecem a história.
Talvez embaladas pelas carac-
terísticas da música ou pelo
gemer da guitarra portuguesa,
estas meninas aprendem a amar
o fado longe das terras dos seus
progenitores. É uma riqueza
para a língua e a cultura lusas,
podem crer. Não digam que o
fado é de Lisboa. Qual Lisboa
qual carapuça. O fado vive onde
estiver um português, o qual,
quando emigra, leva consigo a
sua língua e cultura fazendo
delas veículos de divulgação
nos países que os acolhe e,
simultaneamente ponte de
ligação à Pátria. Neste convívio
havia três fadistas açorianas e
uma de Portugal continental,
todas luso-canadianas, natural-
mente.

Esta noite do cinco de Abril
também serviu de inspiração à

Maria do Rosário Vital, ao
Manuel Luís, ao Firmino, ao Zé
João e ao António Melo que
acompanharam as fadistas com
saber e arte.

Para dar mais encanto ao
serão e, porque havia muitos
que queriam dar ao pé, registe-
se a disponibilidade e boa
vontade do Jorge Pimentel que,
no fim da actuação dos fadistas,
dinamizou um baile à maneira.
E foi alegre e divertido com o
seu acordeão e algumas violas.

Correu tudo muito bem e
ainda melhor para o casal de
Viana do Castelo que estão em
Montreal há uma semana a
passar férias em casa do filho. O
Sr. José Araújo e a Sra. Virgínia
Vieira já de uma certa idade,
com uma integridade física das
melhores, deram-se ao luxo de
deslizar nos braços um do outro
na pista de dança e, só
arredaram pé quando tudo
acabou. Ricos dançarinos!

O Centro Comunitário do
Espírito Santo de Anjou está de
parabéns por mais uma festa na
qual o associativismo é uma
referência. São iniciativas
destas que fazem realçar a
alegria e a amizade entre as
pessoas.
Pequenos anúncios de

A Voz de
Portugal

uma venda certa
 por pouco dinheiro

844-0388

 VARINA  ALUMÍNIO
Fabricante & Distribuidor

    Degraus  superiormente

  desenhados em termos de

segurança e estética

• GRADES DE ALUMÍNIO
• GRADES COM VIDRO
• ESCADAS EM CARACOL
• ESCADAS EM DIAGONAL
• DEGRAUS EM ALUMÍNIO
• COBERTURAS COM FIBRA DE VIDRO
• COBERTURAS COM POLICABORNATO
• FIBRAS DE VIDRO PARA O CHÃO

        DAS  VARANDAS E DEGRAUS
• PORTAS E JANELAS COMERCIAIS E

RESIDENCIAIS

COMPRE  DIRECTAMENTE  DO  FABRICANTE
COM  OU  SEM  INSTALAÇÃO

Visite a nossa sala de exposição

6327 rua Clark, Montreal, tel. 362-1300

Financiamento possível
com a aprovação de crédito

inc.

      Degraus superiormente

   desenhados em termos

de segurança e estética.
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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

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

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 !

†

Maria do Carmo Barbosa
1920 - 2003

No passado dia 23 de Março, faleceu em Montreal, com a idade
de 82 anos, a Sra. Dona Maria do Carmo Barbosa, viúva do Sr.
Manuel Ferreira Avelar, naturais das Feteiras, Ponta-Delgada,
São Miguel, Açores.

Deixa na dor seus filhos; Águeda(Luís), José(France), seus
netos; Uric, Kimy e Katherine; sua irmã Adelina (Leonel
Medeiros),sobrinhos(as),assim como muitos outros familiares
e amigos(as).Um serviço religioso, presidido pelo Diácono
Joviano Vaz teve lugar no dia 29 de Março no Complexo Magnus
Poirier, sendo depois o corpo trasladado para o cemitério das
Feteiras, São Miguel, Açores onde foi a sepultar descansando
para a eternidade.

A família enlutada vem por este meio agradecer a todos os que
com suas palavras, presença 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, Montreal

Tel: (514)727-2847
Director: José Teixeira

Sport Montreal e Benfica
Almoço da Páscoa

O Sport Montreal e Benfica promove no Domingo, dia 20 de Abril,
a partir das 13 horas o Almoço da Páscoa.

Esta tarde será animada pelo duo Joe e Duarte.  Para reservas ou
informações: 273-4389.

Comissão de Encontros dos
Ex-Combatentes do Ultramar

A Comissão de Encontros dos Ex-Combatentes do Ultramar vem
por este meio informar o público em geral, da realização de mais
um encontro, Domingo, dia 13 de Abril, no Dundas Banquet Place,
em Toronto, com a presença do Major-General Alípio Tomé Pinto,
natural de Trás-os-Montes.

Entre 11, 12 e 13 de Abril, no Dundas Banquet Place, tal como nos
anteriores encontros, estarão em exposição vários artigos de ex-
combatentes.

Para mais informações contactar pelos telefones; (905)460-1361
ou (416)534-5520.

Consulado Geral de Portugal
O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa o público

em geral e as Associações portuguesas na região de Montreal em
particular que a Conselheira Social e Cultural - Maria Luísa
Fernandes – se aposentou, deixando formalmente de pertencer ao
quadro deste Consulado Geral.

Aproveito a oportunidade para prestar a minha homenagem e
agradecer a energia, dedicação e entusiasmo com que a Maria Luísa
Fernandes sempre desempenhou as suas funções, ultrapassando
muitas vezes o que lhe seria exigível no cumprimento das suas
funções.

Por sua livre vontade, continuará a colaborar em regime de
voluntariado no Consulado Geral, gesto que como Cônsul Geral,
devo publicamente agradecer uma vez que as restrições
orçamentais impostas em Portugal, neste momento, não permitem
antever a sua rápida substituição, como seria desejável.

Esta nova situação, resulta no facto de, na prática, o Consulado
Geral não ter, a partir de agora uma Conselheira Social que colabore
e o represente externamente, em substituição do Cônsul Geral, nas
inúmeras actividades associativas e culturais promovidas pelo
movimento associativo local. Pelo facto, peço a todos a
compreensão.

Nuno de Mello Bello

Jovens em Acção
Apresentam Moisés Salvo das águas

Os Jovens em Acção da Missão Santa Cruz apresentam no
Sábado, dia 12 de Abril , pelas 19h30, e no Domingo, dia 13 de Abril,
pelas 15h00, a peça “Moisés – Salvo das águas” na Igreja de Santa
Cruz, 60 Rachel oeste.

Entrada:  5 mandamentos para adultos e crianças a partir dos 12
anos.  Bilhetes à venda na secretaria da Missão.

Sport Montreal e Benfica
Passeio à Cabana do Açúcar

O Sport Montreal e Benfica leva a efeito o seu tradicional passeio
à Cabana do Açúcar, no Domingo, dia 13 de Abril, com partida às
10h00 em direcção ao 1050 boul. Sauvé, auto-estrada #148 oeste,
em Deux-Montagnes.

Para mais informações:  273-44389.

Associação Império das Crianças de Blainville
Jantar dançante

A Associação do Império das Crianças de Blainville organiza no
sábado, dia 12 de Abril de 2003, pelas 18h00, um jantar-buffet no
salão paroquial da Igreja Saint-Redempteur, 421 boul. Labelle,
Blainville.

Noite abrilhantada pelo D.J. Jeffrey.
Entrada:  adultos, 15 festas;  crianças dos 5 aos 12 anos, 7 festas.

Lugares limitados.
Para reservas contactar:  Norberto Melo 433-6977; Gilda Oliveira

435-1793; Jean Barreiro 435-9820; Mário Jorge Andrade 434-3757.
Se desejar podemos levar  os bilhetes a sua casa.

Ass. Saudades da Terra Quebequente
Festa do Chicharro

A Associação Saudades da Terra Quebequente e a Associação dos
Pais de Montreal organizam no sábado, dia 12 de Abril, pelas 19h,
a Festa do Chicharro e Matança do Porco açoriana.

Esta festa terá lugar no salão de festas da Igreja St-Enfant Jesus,
5037 St-Dominique e a animação está a cargo do conjunto Reflex.

Entrada:  adultos, 20 açores;  crianças dos 6 aos 12 anos, 10 açores.
Para adquirir os seus bilhetes contactar Associação Saudades da
Terra Quebequente pelo 323-8103 ou a Associação dos Pais 495-
3284.

†
Hermínia Raposo

1932  - 2003
Faleceu em Montreal, no dia 5 de Abril de 2003, a Sra.

Hermínia Raposo Teixeira, natural do Livramento, S. Miguel,
Açores,  com a idade de 71 anos.

Viúva de Serafim Teixeira, deixa na dor seus filhos Olívia,
Roger, Lucie, seus irmãos Isabel, Natália, Lurdes, José e
Virgínio, seus netos Marissa, Sean, Ricardo, Michael, Joseph e
Christopher, assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar ontem, dia 8 de Abril de 2003, após missa
de corpo presente, pelas 14h30, na igreja de Saint-Laurent, 805
boul. Ste-Croix, em St-Laurent.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Urgel Bourgie

160 boul. Graham
Ville Mont-Royal

Tel. (514)735-2025
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer

pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras ou gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.  A todos
um sincero Bem Hajam.

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.
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Comunidade
Joel Neto em Montreal

Estávamos no início de 2002.
Por entre os variadíssimos
emails que recebemos na nossa
redacção, relembramos um que
nos era enviado de Portugal, por
um tal Joel Neto de quem nunca
tínhamos ouvido falar e que
acompanhava um texto da sua
série “Classe de 74”. Lemos
atentamente o escrito que nos
era oferecido “em bandeja” e
rapidamente chegámos à
conclusão que uma lufada de ar
fresco acabara de soprar sobre
a nossa redacção. Sem hesitar
publicámos a “prenda” que nos
caía do céu e apressámo-nos a
tentar conhecer profissional-
mente o seu ofertante.

Tratava-se de um jovem,
então com 27 anos, natural de
Angra do Heroísmo, que apesar
de ainda não ter chegado às três
décadas apresentava um
curriculum impressionante.

1991-92: Estagiário do Diário
Insular de Angra do Heroísmo

1992-95: Colaborador dos
jornais Açoriano Oriental,
Diário Insular, e Jornal da Praia;
colaborador regular da Rádio
Clube de Angra e da Rádio
Atlântida; colaborador eventual
do suplemento DN Jovem.

1995: Colaborador perma-
nente do jornal Gazeta dos
Desportos e colaborador even-
tual de diversos jornais e rádios
açorianos.

1995-2000: Editor do
Record; redactor, grande
repórter, editor, colunista,
conselheiro de redacção do
jornal Record; colaborador
eventual da TSF e da RDP Africa
como repórter e/ou comenta-
dor.

2000-2001: Editor do 24
Horas; editor de desporto e
colunista do jornal 24 Horas.

2001-2002: Editor da Focus;
redactor e depois editor da
revista Focus (Sociedade e
Cultura).

2002: Editor do Correio da
Manhã; editor (Grande Repor-
tagem e Projectos Especiais),
colunista e cronista (revista
Domingo) do jornal Correio da
Manhã; cronista permanente da
Revista Grande Reportagem;
colaborador da revista Ilhas e de
uma série de outros jornais
(entre os quais A Voz de
Portugal e a revista Satúrnia),
e sites nacionais e interna-
cionais, com carácter regular ou
eventual.

2002- actualidade: Chefe de
Redacção do Correio da
Manhã; chefe de Redacção
(Revistas e Suplementos),
colunista e contista (revista
Domingo Magazine) do jornal
Correio da Manhã.

Autor de inúmeros contos,
entrevistas reais e fictícias,
ficções, um romance “O
Terceiro Servo” e um livro de
contos “O Citroën Que Es-
crevia Novelas Mexicanas”.

É precisamente com este
último livro que Joel Neto se
vem apresentar à Comunidade
Portuguesa de Montreal fazen-
do do seu lançamento entre nós
uma “Première” na América do
Norte, após o seu regresso do
Qatar onde esteve como
enviado especial e cronista de
guerra sobre o conflito no
Iraque.

Os dados que acima mencio-
námos sobre este escritor e
jornalista angrense, são apenas
uma síntese bastante limitada e
simplista da carreira deste
jovem que vai estar em
Montreal nos próximos dias 23,

24 e 25 de Abril. Graças ao apoio
das firmas Alfred Dallaire,
Restaurante Estrela do Oceano,
Hotel Ramada Blainville, Joem e
Entretien Menager José Álamo
foi possível esta vinda até nós de
Joel Neto, numa organização de
A Voz de Portugal e da
Associação Portuguesa do
Canadá, contando ainda com a
colaboração da Casa dos
Açores do Quebeque.

Eis o calendário da estadia de
Joel Neto:

Dia 23 de Abril – 18h22
chegada a Montreal

20h00 Conferência de
imprensa no Restaurante
Estrela do Oceano

20h30 Jantar-conferência no

Restaurante Estrela do
Oceano

Dia 24 de Abril -  13h00
Gravação de entrevista nos
estúdios de televisão CH para o
programa “Luso Montreal”

16h00 Gravação de entrevista
na Rádio Centre Ville para o
programa “Janela Aberta”

20h00 Oficina de escrita na
Casa dos Açores do Que-
beque

Dia 25 de Abril    Visita à cidade
de Montreal

19h00 Jantar comemorativo
do 29º Aniversário do 25 de Abril
onde Joel Neto fará o
lançamento norte-americano do
seu livro “O Citroën Que
Escrevia Novelas Mexica-
nas”

Dia 26 de Abril    Partida para
Toronto

20h00 Lançamento do livro no
Sport Clube Angrense de
Toronto

Dia 27 de Abril    Regresso a
Portugal.

Esperamos que os portu-
gueses de Montreal com-
pareçam em grande número
nas actividades acima mencio-
nadas, e, aconselhamos todos a
reservarem os seus lugares pois
a capacidade das salas em
questão é limitada. Para mais
informações queiram contactar
directamente o Restaurante
Estrela do Oceano, a Casa dos
Açores do Quebeque ou a
Associação Portuguesa do
Canadá, segundo o caso.

«Le Québec d’aujourd’hui doit se concevoir comme une société pluraliste, fière de son passé et
de ses racines, fière d’avoir su affirmer sa différence au cours des siècles, fière d’avoir accueilli,
au gré des époques, des gens de toutes origines.  Cette société a comme langue commune le français. Et sa
culture s’enrichit de toutes les cultures qu’elle abrite. Il n’y a pas de contradiction entre le fait d’être
Québécois et d’être fier de ses origines. L’intégration n’est pas assimilation; l’intégration est partage.»

LA POLITIQUE DU PLQ POUR LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES QUI SONT ÉTROITEMENT LIÉS :
• PARTENARIAT... AVEC LES COMMUNAUTÉS CULTURELLES • PRÉPARATION... DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

• PARTICIPATION... PLEINE ET ENTIÈRE À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

Autorisé et payé par Alain Paquin, c.a., agent officiel du Parti Libéral du Québec.

Nous 
sommes 
prêts.Quand je serai premier ministre…Quand je serai premier ministre…

www.plq.org

Jean Charest, chef du Parti Libéral du Québec
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL
EM 08-04-2003

1EURO=1.57cd

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 N. S. de Fátima de Laval          687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Igreja Pentecostal
“Uma família de famílias”             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

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

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 - 4163
Guy
Concórdi a www.profbangali.com

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

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

DU CARTIER INC

Olívia Paiva Joseph Oliveira
NOVO NO MERCADO

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
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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

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

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

845-0164

ALUGA-SE

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

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

Frank : (514) 820-5247

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

(514) 231-7583

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

Computador portátil, Pentium2,com
mala + bateria em estado  impecável,
$400.

A partir das 18 horas
844-7538

Telhador (couvreur) ou aprendiz, de
preferência com carta de condução para
camião. Tempo inteiro.

(514) 762-1948

Operários c/exp. para assentar “pavé-
uni” e muros. Pessoas responsáveis
e competentes. Optimo salário!!

(450) 658-3387

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

João da Ponte
271-7604

Operários c/experiência para assentar
“pavé-uni”, muros de blocos, mini-talus
e escadas de blocos.
Trabalho garantido. Bom salário.

Tony
(450) 628-5353

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

Lucy  ou Fernanda
(514) 426-1588

VENDE-SE

DIVERSOS

Operário c/mínimo 3 anos de experiência
em trabalhos paisagísticos.

(514) 992-0311

Homem ou jovem c/carta de condução
e que fale um pouco de Francês ou
Inglês. Trabalho em comércio alimentar.

(514) 843-6652

Pessoa para estender tecidos
manualmente em sala de corte com
muito trabalho, situada em V. St.Laurent.
Tempo inteiro. Dá-se formação a quem
não a possuir.

Contactar : Dany Von
(514) 333-7171 ext. 228

www.avozdeportugal.com

Quarteira-Algarve

4½ (T2) na  rua principal a
100 metros da praia.

Em Montreal :
(514) 251-1451

Em Portugal:
011-351-262-787916
011-351-964-125288

G. ‘ AMBROSIO et FILS
Paisagistas e limpeza de neve

Precisa de operários c/experiência em
“pavé-uni”, muros de blocos e finição de
betão. De preferência com carta de
condução classe 3. Contactar:

Franco
(514) 824-7002

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

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

ROSEMONT

ST-MICHEL

CENTRE-VILLE

Triplex, 3x6½ todo renovado.

VILLERAY

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

ST-LEONARD

ST-LEONARD

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

NOVO ROSEMONT

Triplex 1x5½ + 2x3½, garagem,
iImpecável

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

Duplex 2x5½, garagem, todo renovado.

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

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

Paisagistas para “terrassement” com
ou sem experiência.

 Vitorino (450) 462-4273
 Manuel (450) 674-3794

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

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent

Tel.844-2461 Fax: 844-5689

Padeiro com experiência, 6 dias/
semana.

Padaria Medeiros
Graça ou Vítor

277-9290

Operários c/ exp. em “pavé-uni”,
asfalto, muros. Bom salário.
Possibilidade de salário C.C.Q.
Tempo inteiro.

Roberto
(514) 945-6702

Paisagistas c/exp. em “pavé-uni”, muros
etc. Bom salário.

(514) 992-8167

Empregada de balcão c/exp. de padaria.

Padaria Notre Maison
(514) 844-2169

Oferece-se pintor profissional. Faz todo
o género de pintura residencial e
comercial.

Sr. Sampaio
(514) 288-1057

Senhora c/exp. guarda crianças a partir
dos 2 ou 3 meses, em residência familiar,
com todo o carinho e conforto.

(514) 341-8321

Casal de preferência c/exp., para
limpeza comercial, na zona de Laval,
25/30 horas p/semana, à noite.

(514) 825-6830

Empregada, de preferência c/exp. para
trabalho à caixa, em supermercado na
zona portuguesa.

(514) 849-6307

Em Portugal

Portimão - Algarve

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

Silvina : 844-0388

Antena parabólica c/ 3m de diâmetro
(10’) $250. + sistema de alarme
residencial $200. + conjunto de sala de
jantar (7 peças) $1500.

J. Morin
(450) 641-3212

Ajudante de cozinha+”bus-boy” c/ ou
sem experiência.

João Mendes
              861-9833ão Mendes

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António  Gomes

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

MONTREAL-NORTE

Preço $210.000

VENDID
A

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

Livre.Preço : $219.000 negociável

RDP “cottage” semi-
destacado com 2 + 1 q.c.,
cave  acabada,   e
electro
domésticos incluídos.
Impecável.

$128.500

Duplex semi-comercial
com 1 x 5½, aquecimento
eléctrico.

Preço $179.500

NOVO NO
MERCADO

ST-MICHEL
NOVO NO
MERCADO“Bungalow” com cave na

Jean-Talon / 14ª ave.,
residencial ou comercial

Preço $159.500

NOVO NO
MERCADO

6½ aquecido e com garagem,
na rua St-Joseph.
Livre imediatamente.

522-6826
A partir das 5:00 pm

Vende-se A Voz de Portugal.
Aceitam-se propostas
Contactar Valdalino Ferreira
4117-A Boul. St.Laurent, Montreal

844-0388
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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

Cont da  pág. 1

Louise Harel , Presidente da
Assembleia Nacional fala para
A Voz de Portugal

Quem é
verdadeiramente o Starlight?

Por Maria Calisto

No passado sábado tive a oportunidade de estar com o
conjunto Starlight e de falar
com eles. Mesmo se de apa-
rência eles parecem ser ‘’snobs’’
na realidade quem são eles? O
Tony Melo e o seu conjunto são
muito simpáticos, amáveis e
divertidos. O único problema do
Starlight é que eles são muito
reservados com as pessoas.
Sinceramente vale a pena ver o
espectáculo desse conjunto de
Toronto, quando o Tony canta
ninguém pode ficar sem dançar.

No princípio também pensa-
va que eles eram ‘’snobs’’ mas
sábado tive a oportunidade de
conhecer o verdadeiro conjunto
Starlight.

dum salão de cabeleireira.
Acompanhei-a aí muitas vezes
durante a minha infância e a
minha adolescência até ela
passar a ensinar a arte de
cabeleireira numa escola
secundária.

Nem o meu pai nem a minha
mãe estiveram implica-dos na
política mas eram pessoas
muito religiosas e muito
implicadas na paróquia e na
comunidade. Transmitiram
sobretudo aos filhos valores de
implicação social.

Durante os estudos já pensava
vir a dedicar-se à  política?

Na altura, o meu sonho era ser
jornalista. Aliás, durante o meu
curso secundário, participei
activamente na redacção de um
semanário estudantil no
seminário de Sainte-Thérèse
que mais tarde veio a ser o
CEGEP de Lionel Groulx. Foi
graças à «União Geral dos
Estudantes do Quebeque»
(UGEQ) da qual fui vice-
presidente em 1968, que obtive
o posto de responsável pela
documentação do Parti Qué-
becois que acabava de nascer.

Desde o início da sua carreira
política e entre as suas nu-
merosas realizações qual é
aquela que julga mais válida?

Sinto-me orgulhosa de todas
as reformas que realizei. Muitas
delas pareciam  difíceis à
partida, com obstáculos quase
intransponíveis. Várias delas já
há anos que andavam a ser

discutidas mas iam sendo
sempre adiadas por causa das
dificuldades que represen-
tavam. Eis aqui algumas dessas
reformas em ordem crono-
lógica:

- A reforma que introduziu as
negociações na indústria da
construção

- A reforma do 1% da massa
salarial para a formação da mão-
de- obra

- A reforma da Caixa de
Pensões do Quebeque

- A reforma que criou
“Emploi-Québec” e repatriou do
governo federal os orçamentos
e os programas bem como mais
de mil funcionários especiali-
zados em questões de mão-de-
obra

- A reforma que introduziu a
equidade salarial

- A reforma do rendimento
mínimo garantido

- A reforma municipal e a
criação das novas cidades

Trabalhar na política exige
muito tempo?

A média de esperança de vida
política dos deputados da
Assembleia Nacional do
Quebeque é de 7 anos e meio.
No que me diz respeito já vou
completar 22 anos no próximo
dia 13 de Abril. Uma boa parte da
minha vida foi consagrada   à
implicação política. Felizmente
tenho um marido, uma família e
algumas amigas mais próximas
que me ajudam. É a eles que
dedico o tempo livre que me

sobra.
Há alguns anos a esta parte que

a sua circunscrição vem
conhecendo um desenvol-
vimento imobiliário notável.
Quais são as suas prioridades
para os  próximos anos, se for
reeleita?

É com grande regozijo que
observo a revitalização que se
tem verificado ultimamente em
Hochelaga-Maisonneuve. Nos
últimos 4 anos do meu mandato,
graças ao apoio financeiro do
governo do Quebeque, conse-
guimos um novo CLSC. Para dar
um tecto permanente a muitos
organismos comunitários e
culturais, reutilizámos 3
casernas de bombeiros devo-
lutas, 2 caixas populares vazias,
2 igrejas que estavam à venda,
um banco que tinha fechado e
uma fábrica abandonada. É
impressionante ver agora a
vitalidade desses edifícios
transbordando de vida e de
actividade. Para além disso,
graças ao programa “Accès-
Logis” da Sociedade de
Habitação do Quebeque, foram
construídos 359 alojamentos de
tipo cooperativo e social.
Actualmente estão em cons-
trução mais 379, de modo que
podemos dizer que se assiste a
uma verdadeira renovação no
sector da habitação a preço
módico.

Sendo uma mulher justa e
íntegra, que medidas sugere para
assegurar a equidade entre
homens e mulheres na vida
política, económica e social?

Em 1997 fui eu que fiz
adoptar, por unanimidade, a lei
sobre a equidade salarial nas
empresas de mais de 10
empregados e para reconhecer
o valor do trabalho feminino em
geral sob-avaliado e por con-

seguinte mal remunerado. Na
altura isso representava uma
autêntica revolução mas
felizmente as coisas evoluíram.
Hoje já entrou nas normas, mas
continua a ser necessária muita
vigilância para se ter a garantia
que a lei continua a ser aplicada.

O sistema de saúde actual
espera uma resposta que possa
tranquilizar os cidadãos que, por
falta de lugares, não conseguem
ser admitidos nas instituições de
saúde. Quais são os projectos que
o seu eventual futuro governo
favorece neste campo?

Como sabe, o envelheci-
mento a população tem vindo a
fazer com que aumente
constantemente a procura de
serviços e de cuidados a
domicílio. No passado dia 21 de
Fevereiro o governo do “Parti
Québecois” tornou pública a sua
política em matéria de apoio aos
serviços a domicílio. Foram
acrescentados 130 milhões de
dólares para serviços aos
idosos, aos deficientes, aos que
sofrem de doenças crónicas e de
problemas mentais. Deste
montante há que considerar que
10 milhões são para aliviar a
carga dos familiares dessas
pessoas. O primeiro compro-
misso do “Parti Québecois” é
aumentar os serviços de
primeira linha, abrindo em
primeiro lugar os 147 CLSC do
Quebeque 7 dias por semana e
em seguida criando 300 equipas
de medicina familiar para
oferecer à população serviços
de proximidade personali-
zados.

A situação actual entre os
autóctones e o governo, parti-
cularmente os acordos celebra-
dos entre as duas partes continua
nebulosa para muita gente. Pode-
nos esclarecer sobre este ponto?

A chamada «Paz dos Bravos»
é um acordo histórico cele-
brado no ano passado entre a
nação Cri, em cujo território se
encontra a Bay James, e o
Governo de Bernard Landry.
Trata-se de uma aliança que
assegura, durante os próximos
50 anos, e para benefício das
duas nações, uma compar-
ticipação comum no fabuloso
desenvolvimento hidroeléc-
trico que se prevê para aquela
região.

A comunidade portuguesa, que
conta hoje cerca de 50 mil
pessoas, celebra este ano o
cinquentenário da sua presença
no Quebeque. Sabemos por outro
lado que a grande família
lusófona conta mais de 200
milhões de pessoas. Muitas
famílias, estudantes, professores,

estão a mobilizar-se para que o
português seja uma língua oficial
do currículo de estudos na
Universidade de Montreal, para
que eventualmente hajam
professores que o possam ensinar
nas escolas. Pensa que os poderá
ajudar e que a posição das
instâncias governamentais sobre
este ponto venha a ser
modificada?

O quinquagésimo aniversário
da vinda moderna para o
Quebeque dos seus cidadãos de
origem portuguesa também é
uma efeméride importante para
mim. Na verdade, tinha apenas
8 anos quando vi instalar-se na
minha rua, em Sainte-Thérèse,
uma família de origem
portuguesa cujos membros
rapidamente se tornaram e
permaneceram grandes amigos
da minha própria família. Para
responder mais directamente à
segunda parte da sua pergunta,
diria que o Ministério da
Educação anunciou há algum
tempo que seria ensinada
brevemente uma terceira língua
em todas as escolas do
Quebeque. Penso que o terceiro
idioma não deve ser neces-
sariamente o espanhol mas,
desde que o número de alunos
o justifique, aquele que for
escolhido pelos pais. É com
muito entusiasmo que me
ofereço para trabalhar para que
o português seja uma língua de
estudo na universidade e nas
escolas. Isso parece-me ainda
mais urgente dado o contexto da
futura criação da Zona de
Comércio Livre das Américas
(ZLEA) cujas negociações se
prevê que possam estar
concluídas no ano de 2005. Num
tal contexto, o francês e o
português, línguas oficiais mas
minoritárias das Américas,
devem lutar ombro a ombro
para se reforçar mutuamente
perante o inglês e o espanhol.

O processo que permite a
reunião das famílias que
imigram para o Québec leva
muito tempo. É possível diminuir
esse prazo particularmente
quando se trata da vinda dos pais
e dos avós?

A imigração que permite a
reunificação familiar é uma
categoria de imigração que é de
competência do governo
federal, embora a sua aplicação
esteja confiada ao governo do
Quebeque. O governo federal,
em Junho passado, reduziu de
10 para 3 anos a duração do
termo de responsabilidade para
os cônjuges e para os filhos. O
governo do Quebeque já tinha
reduzido para 3 anos os termos

de responsabilidade entre
cônjuges e também vai ajustar
brevemente a regulamentação
relativa aos filhos e aos pais que
passará igualmente a ser de 3
anos.

O movimento associativo da
comunidade portuguesa existe
graças a milhares de horas de
trabalho benévolo por ano.
Presentemente por causa das
contribuições prediais e de outros
custos administrativos, teme-se o
desaparecimento progressivo
desse movimento essencial para
a comunidade. Pensa que o
próximo governo poderá fazer
desaparecer os encargos ligados à
contribuição predial e aumentar
os subsídios que actualmente são
nitida-mente insuficientes?

O movimento associativo é
uma das grandes riquezas da
comunidade portuguesa e da
sociedade quebequense em
geral. Há cerca de 8.000
organismos comunitários no
Quebeque, dos quais cerca de
5.000 recebem apoio financeiro
do Governo. O Governo do
“Parti Québecois” criou o
Secretariado da Acção Comu-
nitária Autónoma (SACA) e
instaurou o Fundo de Ajuda à
Acção Comunitária Autónoma.
Nos últimos 5 anos o orçamento
desse fundo passou de 247
milhões a 494 milhões de
dólares. A este montante há que
acrescentar mais 50 milhões
que foram anunciados para os
próximos três anos, aquando da
adopção da política nesta
matéria. Lembro também que o
orçamento anunciado no mês
passado prevê mais 10 milhões
anuais para o funcionamento
comunitário e que outros 10
milhões por ano estão previstos
no programa de compra ou
renovação de edifícios comu-
nitários.

A estas quantias conside-
ráveis devemos acrescentar o
Fundo de luta à pobreza,
instaurado pelo Governo do
“Parti Québecois”, que investiu
400 milhões de dólares nos
últimos 5 anos para a reinserção
no trabalho, particularmente
nos organismos comunitários.

Infelizmente tenho consta-
tado que muitos organismos
das comunidades culturais não
sabem onde enviar os pedidos
de apoio financeiro. Penso que
temos de encontrar maneira de
corrigir esta situação.

Os portugueses podem contar
com o seu partido, num eventual
futuro Governo, para terem mais
oportunidades de trabalho na
função pública?

A renovação da função
pública quebequense, devido ao
envelhecimento acelerado que
nela se verifica, vai necessitar,
no decorrer dos próximos 10
anos, que sejam substituídos
cerca de 25.000 empregados
públicos. Tem que se aproveitar
esta situação histórica para
aumentar o número dos
membros das comunidades
culturais. Consciente de que os
esforços do passado não deram
os resultados esperados, o
governo do “Parti Québecois”
preparou uma série de medidas
concretas. O objectivo de
recrutamento dos membros das
comunidades culturais, foi
fixado em 33% na grande região
de Montreal, 25% na grande
região de Québec e 8% nas
outras regiões. Eu concluiria
dizendo que as circunstâncias
nunca foram tão favoráveis
como agora à integração da
diversidade etnocultural na
função pública do Quebeque.
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Desporto

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

SÁBADO, 12 de Abril
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

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

SUPER  SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA

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

•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE  COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, 12 de Abril
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

NÃO PERCA ESTA OCASIÃO

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

Fórmula 1
Kimi Raikkonen, McLaren, vence G.P. do Brasil

Por: Hélder Dias

Ao falarmos do Brasil, não
podemos esquecer, aquele que
durante várias épocas escreveu
as mais lindas páginas dos
jornais de todo o mun-
do...Ayrton Senna!..baptizado
pela média, como o Príncipe
Negro, o homem que através
dos feitos conseguidos,
mostrou que a F1 do seu tempo,
sem anti-derrapagem, sem
sistemas electrónicos sofis-
ticados, com um monolugar
dotado de imensas carências a
nível do aerodinamismo, bem
como da conjuntura motores e
chassis, fizessem dele a
imagem inimitável do que é um
verdadeiro piloto de formula1.
Não foi por acaso que os
jornalistas escreviam na altura
:Senna o homem sem me-
do...Senna o Homem progra-
mado para vencer...e, quem não
recorda os inesquecíveis duelos
Senna e Prost, Piquet, Mansel
etc. Em contrapartida, hoje, os
grandes pilotos tais como
Michael Schumacher, ficam
contentes, que a FIA não retire
este ano, os tais ‘botõezinhos’’.
Comentando a notícia, Michael
Schumacher, não deixou de
dizer: eu nunca escondi a minha
opinião sobre as ajudas
electrónicas, gosto delas,
porque permitem que o piloto
tire o maior potencial do seu
monolugar, sem no entanto,
colocar em risco a sua

integridade. Paz à tua alma
campeão...

Duas horas da tarde em
S.Paulo, a chuva caía torrencial-
mente, os dois fornecedores de
pneumáticos decidiram trazer
somente uma qualidade de
pneus, (intermediários) impe-
cáveis no que respeita a pista

húmida, mas inúteis em caso de
chuva abundante. Por essa
razão os altos comissários da
FIA decidiram retardar a
largada, primeiro dez minutos e
depois mais cinco adicionais,
tempo que permitiria à pista
secar um pouco, ao mesmo
tempo este órgão máximo do
desporto automóvel, permitiu a
todas as equipas de modifi-
carem os seus monolugares
tendo em consideração o mau
estado da pista.

A Federação Internacional do
Automóvel (FIA)decidiu aplicar
a lei dos 75% corridos da prova

no espaço de duas horas,
sagrando vencedor o Filandês
Kimi Raikkonen ( McLaren),
tendo em conta a sua posição de
líder quando rodava a 53 volta. A
corrida teve que ser inter-
rompida a 55ªvolta, após o
acidente entre Mark Webber
(Jaguar) e o espanhol Fernando
Alonso (Renault), o qual por se
encontrar na terceira posição
aquando da 53ª’ volta, garantiu
assim o terceiro lugar na
corrida. Fernando Alonso,
deixou a pista a bordo de uma
ambulância, sofrendo de uma
fractura na perna esquerda,
sendo assim impossibilitado de
subir ao terceiro degrau do
pódio. Entretanto na garagem
da Jordan, mecânicos, enge-
nheiros e todo o pessoal
acreditavam que o vencedor da
prova seria efectivamente
Giancarlo Fisichella, pois este
encontrava-se no comando da
mesma quando foi assinalada
bandeira vermelha , significan-
do paragem obrigatória da
corrida. O único que se mostrou
indiferente até à resolução final
foi Eddie Jordan, o qual não
ficou surpreendido, antes pelo
contrário, contentíssimo, com o
segundo lugar do seu piloto.
Inúmeros acidentes ocorreram
neste G.Prémio do Brasil,
terminando a prova somente
dez concorrentes. Michael
Schumacher (Ferrari), foi um
dos acidentados, e o penta
campeão do mundo ainda não
conseguiu subir ao pódio nesta
época. O seu companheiro de
equipa Rubens Barrichello,
(Ferrari)que na véspera obteve
brilhantemente a primeira
posição na linha de partida, mais
uma vez seria traído pela má

sorte e com problemas de
ordem mecânica, Rubinho o
ídolo de milhares de brasileiros
ali presentes, despedia-se mais
uma vez, do seu Grande Prémio
quando se encontrava ao
comando do mesmo. Recorde-
se que Rubens Barrichello
abandonou 10 vezes nas 11
participações ao G.P.do Brasil.
David Coulthard (McLaren)
que começou a corrida com
muita agressividade, eviden-
ciando o extraordinário traba-
lho neste começo de época dos
homens de Ron Denis, acabaria
por terminar a corrida na quarta
posição.

No que respeita ao piloto
Quebequense Jacques Ville-
neuve, depois de ter usado uma
estratégia  bem diferente do seu
companheiro Jenson Button
(vitimado ao abandono por
acidente), acabaria por atra-
vessar a linha de chegada na
sexta posição, oferecendo
assim, mais três preciosos
pontos ao ‘’team’’ britânico.

Classificação Final do Grande Prémio do Brasil
1.º Raikonen (McLaren)
2.º Fisichella (Jordan)
3.º Alonso (Renault)
4.º Coulthard (McLaren)
5.º Frentzen (Sauber)
6.º Villeneuve (BAR)

7.º Webber (Jaguar)
8.º Trulli (Renault)
9.º R. Schumacher (Williams)
10.º Da Matta (Toyota)

Classificação de pilotos

1. Kimi Raikkonen (FIN) 26 pts
2. David Coulthard (GBR) 15
3. Fernando Alonso (ESP) 14
4. Jarno Trulli (ITA) 9
5. Giancarlo Fisichella (ITA) 8
5. Juan Pablo Montoya (COL) 8
7. Rubens Barrichello (BRE) 8
8. Michael Schumacher (ALL) 8
9. Heinz-Harald Frentzen (ALL) 7
10. Ralf Schumacher (ALL) 6
11. Jacques Villeneuve (CAN) 3
12. Jenson Button (GBR) 2
13. Mark Webber (AUS) 2
14. Nick Heidfeld (ALL) 1

Próximo encontro a 20 de Abril no G.P.de Imola, em S.Marino.
Até lá, use como sempre a sua prudência nas estradas e siga o
velho conselho amigo: se conduz por favor não beba.

Pratique desporto.

Desporto é saúde!
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Desporto
SUPERLIGA

Ainda são mais as dúvidas do
que as certezas, mas a 27.ª
jornada já ajudou a clarificar
algumas questões. Começando
por cima, o Sporting voltou a dar
um passo atrás e ficou
praticamente afastado da Liga
dos Campeões; não obstante, ao
empatar com o Guimarães,
segurou a terceira posição e,
consequentemente, um lugar
nas competições europeias. No
fundo da tabela, Setúbal e Beira
Mar continuam a afundar-se,
enquanto o Varzim deu um salto
de gigante.

Enquanto o F. C. Porto se vai,
rapidamente, aproximando do
título (faltam três vitórias em
sete jornadas), a quase
totalidade das restantes equipas
ainda luta por um objectivo. O

Benfica, que venceu fora o
Paços de Ferreira e assistiu ao
empate do Sporting, está cada
vez mais perto da Liga dos
Campeões. Os dois clubes da 2.ª
Circular ainda vão defrontar-se,
mas os nove pontos de

vantagem dão garantias aos
benfiquistas.

Mais incerto é o futuro da
Académica e do Santa Clara,
equipas que estão empatadas na
chamada linha de água,
ligeiramente à frente do Beira
Mar, penúltimo, e do Setúbal,
último. Os sadinos caíram nas
Antas, ao passo que os
aveirenses perderam com o
Varzim, que também luta pela
sobrevivência. Estão, agora,
mais folgados os da Póvoa.

Paços de Ferreira, Braga e

Por Carlos De Sousa

Nacional (os dois primeiros
perderam em casa), todos com
31 pontos, estão numa espécie
de antecâmara da descida, não
podendo, por isso, dar muitos
mais passos em falso. E mesmo
para o já referido Varzim,
Moreirense e Boavista a vida
não está nada fácil. Belenenses

e Gil Vicente cumpriram
calendário e amealharam mais
um ponto cada, encontrando-se
ambos numa situação pouco
perigosa.

Próxima jornada prevê-se
uma jornada tranquila para
Porto e Benfica, que recebem
Moreirense e Varzim,
respectivamente, enquanto que
o Sporting vai ao Marítimo.

27ª Jornada
Resultados:

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

Classificação:

1-Porto 72
2-Benfica 59
3-Sporting 50
4-Guimarães 43
5-Gil Vicente 40
6-U.Leiria 38
7-Belenenses 35
8-Marítimo 34
9-Boavista 32
10-Moreirense 32
11-Varzim 32
12-Braga 31
13-Nacional 31
14-P.Ferreira 31
15-Académica 27
16-S.Clara 27
17-Beira Mar 25
18-Setúbal 23

Próxima Jornada:
(Domingo, dia 19)
Gil Vicente - Boavista
Guimarães - Belenenses
Marítimo - Sporting
Beira Mar - Braga
Benfica – Varzim
U.Leiria – P.Ferreira
Nacional – Santa Clara
Setúbal - Académica
Porto - Moreirense

II LIGA

27ª Jornada
Resultados:
Felgueiras-2 Rio Ave-4
Salgueiros-0 Alverca-2
U.Madeira-0 Chaves-1
Farense-0 Naval-0
E.Amadora-1 Aves-0
U.Lamas-0 Covilhã-4
Portimonense-5 Marco-1
Penafiel-2 Leça-2
Maia-1 Ovarense-1

Classificação 

1-Alverca 47
2-Portimon. 42
3-Salgueiros 42
4-Rio Ave 41
5-E.Amadora 39
6-Maia 37
7-Naval 37
8-Farense 35
9-Aves 34
10-Chaves 34
11-Penafiel 33
12-Sp.Covilhã 32
13-Marco 30
14-Ovarense 29
15-U.Madeira 27
16-Felgueiras 27
17-Leça 22
18-U.Lamas 18

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

Liga de
Veteranos

Na derradeira jornada do
calendário normal, o FC Porto
venceu a difícil equipa dos
Pumas por 7-1 e terminou
isolado no 1º lugar da
classificação, beneficiando
ainda do empate do Old Glory.
Os golos foram marcados por
José Nóbrega, Sammy Kurban,
Armando Melo, Álvaro
Rendeiro (2) e Carlos Sousa (2).

Daqui a duas semanas
começam os “play-off” em que
as 8 primeiras equipas se
confrontam em sistema de
eliminação directa, para
determinar o Campeão de
2002/2003.

Resultados:
Carabec-9 Legea-1
Simard-10 Hagen-2
El Magreb-1 Eurocan-5
Old Glory-6 Rams Copoli-6
Pumas-1 FC Porto-7

Classificação:
1- FC Porto 46
2- Carabec 43
3- Old Glory 41
4- Pumas 38
5- Eurocan 37
6- Simard 29
7- El Maghreb 26
8- Rams Cop. 20
9- Legea 9
10- Hagen 0

Apontamento musical com
São e Carlos Ferreira
Grupo Coral Alentejano

Responsável do som:
Fernando Vinagre

Reservas
e informações:
Tel. (514)844-2269

Patrocínio de:

Hotel

Blainville

Service d’Entretien Ménager
José Alamo

organizam
Jantar comemorativo do

29º Aniversário da Liberdade em Portugal
Sexta-feira 25 de Abril

pelas 19h00 na
Associação Portuguesa do Canadá

4170 St-Urbain

A Voz de Portugal
e Associação Portuguesa do Canada

Estará presente o escritor e jornalista
Joel Neto

Chefe de Redacção do
Correio da Manhã

e colaborador de
A Voz de Portugal,

que fará o lançamento do seu livro
“O Citroën Que Escrevia

Novelas Mexicanas”

Service d’Entretien Ménager
José Alamo

Goleadores:

1-Simão (Benfica)         17
2-Adriano (Nacional)   14
3-Gaúcho (Marítimo)  14
4-Fary (Beira Mar)       12
5-Dário (Académica)   12

Estará presente o escritor e jornalista
Joel Neto

Chefe de Redacção do
Correio da Manhã

e colaborador de
A Voz de Portugal,

que fará o lançamento do seu livro
“O Citroën Que Escrevia

Novelas Mexicanas”

Estará presente o escritor e jornalista
Joel Neto

Chefe de Redacção do
Correio da Manhã

e colaborador de
A Voz de Portugal,

que fará o lançamento do seu livro
“O Citroën Que Escrevia

Novelas Mexicanas”

Meias Finais
(10 de Abril)
Celtic – Boavista
Porto - Lazio
Segunda mão a 20 de Abril de

2003

25 de
Abril


