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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.

  Seguro de vida
$100,000.00 T10

40  anos  não fumador
Homem    Senhora
$47.00      $37.92

        Pagamento garantido à vida!!!

(514) 884-0522

PFG

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

6327 Clark, Montreal   Tel.: 362-1300 Fax: 362-8882

Facilidades
de pagamento
com aprovação

de crédito

• Grades de alumínio • Grades com vidro • Coberturas com fibra de vidro
• Escadas em caracol e em diagonal • Coberturas com fibra de vidro e com polibornato
• Degraus em alunínio • Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
• Portas, janelas, fachadas  comerciais e residenciais etc.

Fábrica e sala de exposição :

L.R.Q. # 2669-8027-16

Científicamente
estudado em  termos

de  segurança
e  estética

PFG

Jorge Mariano
Tel.: (514) 892-1516
Fax: (514) 723-3099
Email: MJMINFO@MJMINFORMATIQUE.COM
Oferecemos-lhe as soluções para os seus problemas

    Os seus computadores já têm 3 anos ou mais e já não fazem o que deviam fazer? - Já são muito lentos

   O computador onde guarda as sua informações cruciais deixa de funcionar amanhã! Tem uma cópia de
  segurança? O que vai acontecer se houver fogo nos locais de trabalho onde tem os computadores??

   Tem problemas com os seus computadores, na sua casa ou na sua empresa, podemos oferecer-lhe ajuda.
Telefonando-nos, é o primeiro passo na boa direcção

    Quer ligar em rede os seus computadores para a informação estar disponível em todos os computadores?

Ver  pág. 2
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15 DIAS DE PRISÃO
DISCIPLINAR
AGRAVADA,
POR ESTRAGAR AS
CUECAS

* A. Barqueiro

Desconhecemos se, nos tempos
que correm, as Disposições
Regulamentares do Exército
Português continuam como
existiam na metade do Século
passado, quando mancebos como
nós eram obrigados a cumprir o
serviço militar, ficando sujeitos a
regras muito rígidas e severas,
implementadas por graduados
déspotas e abusivos, que faziam a
vida negra aos recrutas da época.

Cada um dos jovens desse tempo
distante terá tido as suas
experiências com os superiores que
lhes calharam, a maior parte delas
negativas e dolorosas. A atmosfera
de quase terror em que se vivia nos
quartéis militares, era mantida por
graduados sem escolaridade que,
não tendo uma carreira profissional
adquirida, requeriam a sua
permanência no exército através da
apresentação do modelo “E”,
tornando-se assim profissionais do
Exército Português. Então,
colocados na posição de instrutores
de jovens inexperientes, que
serviam de má vontade uma causa
que não era a sua, esses “lateiros”
detestáveis e detestados
humilhavam os recrutas com
práticas injustas, que lhes geravam
péssimas memórias da vida militar.

As referidas Disposições
Regulamentares, impressas na
parte final da Caderneta Militar têm

Casa arrombada...

Educadores   sujeitos
a  selecção   rigorosa

A Casa Pia vai passar a dispor, já no
próximo ano lectivo, de um processo
de selecção mais rigoroso na escolha
e formação dos seus educadores e vai
procurar um modelo mais preciso para
lidar com crianças em risco de
delinquência. As medidas, consi-
deradas urgentes de pôr em prática,
estão previstas no primeiro relatório
que visa ser o suporte para a reestru-
turação da instituição.

No relatório intercalar do Conselho
Técnico-Científico, que foi apre-
sentado esta terça-feira ao Ministério
da Segurança Social e do Trabalho, os
técnicos aconselham o Governo a
reformular a lei orgânica da Casa Pia,
a desmassificar a instituição e a criar
novas relações com as instituições às
quais esta está afecta, quer a nível
jurídico quer a nível de solidariedade.

Neste último ponto, a provedoria da
Casa Pia  irá trabalhar em  conjunto

com o ministérios da Segurança Social
e do Trabalho e da Justiça para lidar
com crianças com um passado e
personalidades diferentes. «Quere-
mos  prevenir que crianças em risco de
delinquência estejam próximas de
jovens que já tenham entrado em
delito», explicou em conferência de
imprensa o presidente do Conselho
Técnico-Científico, Roberto Carneiro.

O trabalho dos técnicos de várias
áreas concluiu que nas últimas décadas
a Casa Pia cresceu mas não melhorou
tendo havido a tendência para a des-
personalização.

A «massificação da instituição»,
como definiu Roberto Carneiro,
«poderá ter estado na origem das
patologias  e falhas da Casa Pia». Nesse
sentido, o estudo agora apresentado
aconselha a não existirem mais de

Portugal encabeça lista de
incidência de cancro na Europa

Centro e Sul do País sofre abalo
de 5,4 na escala de Richter

O Centro e Sul de Portugal sofreu na
passada terça-feira um abalo de 5,4 na
escala de Richter. De acordo com o
Instituto de Meteorologia, o sismo foi
registado cerca das 6:30 horas em
Lisboa, Alentejo e Algarve, e teve
epicentro a cerca de 155 Km a sudoeste
do Cabo de S. Vicente.

Este foi já o segundo tremor de terra
em Portugal desde o início da semana.
No domingo à noite, Miranda do Douro
sofreu um abalo de 3,5 na escala de
Richter. Nenhuma das ocorrências
provocou vítimas ou estragos

O sismo registado no Centro e Sul do
País podia ter tido más consequências
se o seu epicentro tivesse sido em terra,
de acordo com um sismólogo em
declarações à Rádio Renascença.

Para Luís Mendes Vítor, este foi um

sismo importante e muitas das vezes
quando um destes sismos tem o seu
foco em terra pode ter efeitos bastante
sérios, explicou.

O sismo teve a magnitude de 5,4 na
escala de Richter e foi sentido no
Algarve, Alentejo e Lisboa. O seu
epicentro foi localizado a 155 Km do
Cabo de São Vicente.

Segundo este sismólogo, em decla-
rações à emissora, os abalos nesta zona
são frequentes, chegando a haver
dezenas num mês.

A sua magnitude foi muito pequena,
razão pela qual não foi sentido, expli-
cou, admitindo, no entanto, que não
deixa de reflectir a actividade tectónica
entre a  chamada  placa africana e a
placa ibérica».

Ver  pág. 2
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Tel.:  (514) 745-0425

Maria Alice Macedo
Corretora de seguros de prejuízos de particulares

Conselheira em segurança financeira
Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel

Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Portugal, a par de Espanha e Grécia, foi dos países
do continente europeu a registar uma das maiores
incidências de casos de cancro em 2000. Todavia, os
países comunitários registaram menos 92.500 casos
do que os esperados. Os dados são do Programa
Europeu Contra o Cancro e foram publicados na
última edição do Annals of Oncology.

Os especialistas estimavam que o número de casos
de cancro ascenderia a mais de um milhão no
continente europeu em 2000. Todavia, actual-mente,
as expectativas melhoraram consideravelmente.

Apesar de o número de mortes ter aumentado nos
últimos 15 anos em 12% nos homens e 9% nas
mulheres, a subida é apenas metade do que era
esperado. O Luxemburgo foi o Estado-membro a
registar o maior declínio, com menos 24% de mortes,
seguido da Finlândia, Reino Unido, Áustria, Holanda e Itália.

Todavia, Portugal, juntamente com Espanha e Grécia, não seguiu esta tendência
geral. Segundo os últimos dados, Portugal apenas verificou um decréscimo de
17% e Espanha de 11%.

O estudo veio revelar um aumento muito significativo de casos de cancro do
pulmão nos últimos anos, ao ponto de este ter superado já o cancro da mama no
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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

5952 Jean-Talon Este,
Montreal e arredores

Licença da Ville de Montreal #254076

PROBLEMAS DE INSECTOS
PARA QUE ESPERAR

3 7 6 - 6 5 8 5

•Tecnicos professionais  •Garantia por escrito  •Estimaçao gratis
•Carros nao identificados  •Venda de produtos

•RESIDENCIAL  •COMERCIAL  •INDUSTRIAL

Commission scolaire English-Montréal
English Montreal School Board

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5000 Côte St. Luc Road ( Metro Villa Maria)

CURSOS DISPONÍVEIS: • Inglês alfabetização e Inglês-Pré-secundário
   Segunda a sexta-feira das 8:40 am às 12:40 pm

INSCRIÇÃO:    Terça-feira 12 de Agosto às 9:00 a.m.

CURSOS DISPONÍVEIS: • Francês, Língua segunda
   Segunda a quinta-feira das 13:00 às 16:00 p.m.

INSCRIÇÃO:    Segunda-feira 18 de Agosto às 9:00 a.m.

* O programa de Inglês começará no dia 27 de Agosto e a data do programa de
                    Francês será a determinar oportunamente.

N.B.: Todos os estudantes deverão estar disponíveis nos dias e horas indicados

CUSTO DA INSCRIÇÃO:    Inglês Alfabetização
    (Não aceitamos cheques $30.00 a inscrição + entre $128.00 e $145.00
         nem cartas de crédito) para livros (dependendo do seu nível)

Inglês Pré-secundário
$30.00 para a inscrição + $30.00 para livros

Francês Língua segunda
$30.00 para a inscrição + entre $16.00 e
$30.00 para livros (dependendo do seu nível)

       DOCUMENTAÇÃO • Certificado de nascimento (se nasceu no Canadá)

        NECESSÁRIA : • Certificado de residente permanente
• Carta de identidade canadiana
• Certificado de nascimento do seu país natal

traduzido em Inglês ou Francês

Para mais informações :  (514) 488-8203

Cont  da  pág. 1

disposições muito curiosas, que
nos fazem sorrir e pensar. A
disposição 23ª, por exemplo,
estipula o seguinte: a )  5 dias de
prisão disciplinar agravada por
falta de asseio; b) 15 dias de
prisão disciplinar  agravada, por
estrago prematuro na camisa,
camisola, ceroulas, cuecas ou
lenço; c) 10 dias de prisão
agravada, por estrago prematuro
na calça de cotim; e) - idem nas
botas; f) 5 dias de prisão
disciplinar agravada, por estrago
prematuro no barrete de
campanha; g) 20  dias de prisão
disciplinar agravada, por uso de
fardamento fora dos actos de
serviço.

O citada Disposição 23ª diz
ainda: “As punições indicadas
nas alíneas a) a  f) somam-se até
60 dias de prisão disciplinar
agravada, quando no mesmo
militar se verifique a
acumulação de infracções”.

Tudo isto interpretado à letra,
significa que o  rapazinho pobre
de 20 anos (os filhos dos ricos
conseguiam livrar-se do serviço

através de cunhas), numa época
de disciplina dura e inibitória,
estava sujeito a 60 dias de prisão
disciplinar agravada se estra-
gasse a camisa, as ceroulas, as
cuecas e o lenço, no cumpri-
mento de uma obrigação
discutível.

Entretanto, em todas as
unidades militares, os primei-
ros sargentos  encarregados do
abastecimento, “subtraíam”
verbas consideráveis do apro-
visionamento orçado, acumu-
lando fortunas para uso pessoal,
enquanto os pobres soldados
comiam mal, com aquilo que
sobrava da  roubalheira escan-
dalosa dos sargentos respons-
áveis pela aquisição de pro-
dutos.

Talvez as coisas tenham mu-
dado entretanto. A guerra
colonial, a Revolução de Abril
e a passagem do país para a
Democracia, contribuíram
eventualmente para a elimi-
nação de certas regras rígidas,
que emanavam de um regime
autoritário, com base na força
militar.

De uma maneira ou de outra,
o serviço militar foi em Portugal
um período difícil para quem
tinha uma carreira a seguir,

cortando os estudos e os
empregos numa fase da vida em
que a ascensão seria fulcral,
período agravado pela conduta
dos graduados de nível médio,
gente sem qualquer respeito
pela condição humana dos seus
instruendos. Os jovens obje-
ctores de consciência opostos
ao recrutamento não existiam
na época, pois a punição des-
tinada aos refractários era
pesada e implacável. Só durante
o evento da emigração a salto
para a França se registaram
casos de fuga aos deveres
militares, situações normaliza-
das após a Revolução.

Finalizamos com a trans-
crição da 1ª Disposição
Regulamentar: “Todo o
português, deve pronta e
completa obediência às Leis
e Regulamentos militares,
não lhe aproveitando em
caso algum, a alegação do
seu desconhecimento”.

Todo o ardor patriótico de
então está agora fora de  época
e vai terminar com a lei que
termina o serviço militar
obrigatório, prevista para o
próximo ano.

Apontamento

quatro educandos por edu-
cador, numa instituição que tem
mais de 600 alunos.

Ao mesmo tempo, o poder de
gestão da Casa Pia deixa de
estar concentrado na prove-
doria passando a haver mais
intervenções nos poderes inter-
médios, adiantou o presidente
do estudo realizado à insti-
tuição.

Ao mesmo tempo, a insti-
tuição vai procurar «melhorar o
seu ensino técnico e profis-
sional estendendo, ao mesmo
tempo, o nível de oferta» no
mercado de trabalho, referiu
igualmente Roberto Carneiro,
estando previsto o desen-
volvimento para mais tarde.

«Daqui a um ano devemos
chegar a propostas mais con-
solidadas», referiu o presidente
do Conselho, em funções desde
Abril, altura em que o ministro
da Segurança Social, Bagão
Félix, empossou a comissão
para investigar a estrutura e
funcionamento da Casa Pia, na
sequência do escândalo de
pedofilia que tem vindo a abalar
a instituição desde o final do ano
anterior.

«Este relatório intercalar
revisita a memória, moderniza a
identidade (da instituição) e é
um alicerce de esperança» para
o funcionamento da Casa Pia,
esclareceu o ministro Bagão
Félix na apresentação do docu-
mento à comunicação social.

«Esta instituição precisa de
uma reforma profunda e ousa-
da. Não se trata de partir do
ponto zero, mas queremos
centrar a Casa Pia na sua função
primordial, que é o apoio às
crianças desfavorecidas e o
reforço do seu ensino técnico,
havendo ao mesmo tempo
responsabilização» dos profis-
sionais encarregues da
instituição, disse o ministro.

Canadá, EUA e Escócia. Por
conseguinte, os especialistas
defendem que esta deverá ser
uma das principais prioridades
nos próximos anos.

Mesmo assim, o cancro da
mama continua a ser uma das
maiores preocupações, apesar
de o relatório demonstrar uma
redução em 5% do risco de
mortalidade face às estimativas.
Também aqui Portugal ocupa o
«pódio», com 11% dos casos,
apenas superado pela Espanha
(com 15%). Em terceiro lugar na
lista surge a Grécia, com 7%.

As melhores estatísticas
referem-se ao cancro do
estômago, uma categoria em
que todos os Estados-membros
registaram reduções
significativas.

Por sua vez, o colon-rectal
teve menor incidência nas
mulheres, ao invés do verificado
nos homens. Os contraceptivos
orais e a terapia hormonal de
substituição são referidos como
dois dos principais factores para
esta redução – embora também
tenham o seu papel nos tumores
do ovário e útero.

A Finlândia, Áustria, Reino
Unido, Luxemburgo e Itália
ostentam o privilégio de serem
dos países com melhores
programas nacionais de
controlo e prevenção do cancro,
com especial ênfase na
detecção e educação das suas
populações.

Ainda segundo o relatório, a
Áustria e a Finlândia são os
únicos países em que se
conseguiu alcançar o objectivo
de reduzir em 15% a incidência
da doença para o período de
1995-2000.

Casa Pia...
Cont  da  pág. 1
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Cancro...

Governo  chinês
informa  que
pneumonia
atípica  está
controlada

Os 12 últimos pacientes com
Síndrome Respiratória Aguda
(SRA) na China tiveram alta na
passada terça-feira por não
apresentarem mais sintomas da
doença ou o perigo de contagiar
terceiros, informaram as
autoridades sanitárias do país.

A síndrome, que surgiu na
China no final do ano passado,
matou cerca de 800 pessoas em
todo o mundo, quase a metade
delas em território chinês.

Segundo os especialistas,
este é um bom sinal de que a
doença perdeu força nos
últimos meses, mas a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) alertou sobre a
possibilidade

Faleceu
Duarte  Miranda

Com 81 e um anos de idade,
faleceu o Senhor Duarte de
Miranda pai de duas figuras
conhecidas da nossa comu-
nidade, Duarte Miranda Vice-
Presidente do Banco Royal do

Sabia que....

Nos EUA, as pessoas
acreditam que há crocodilos
enormes nos esgotos de Nova
Iorque.  No passado, era co-
mum as pessoas terem croc-
odilos bebés como animais de
estimação, e quando estes
cresciam, deitavam-nos pela
sanita abaixo.  No entanto,
contrariamente ao que se pen-
sa, apenas foi encontrado um
crocodilo nos esgotos de Nova
Iorque.  O  crocodilo, com 57 kgs
foi  retirado dos esgotos em
1935 por 4 rapazes.

e que....
Os golfinhos dormem com

um olho aberto e os cangurus
não conseguem andar para trás?

Canadá e Luís Miranda
Presidente do “arrondis-
sement” de Anjou e ainda da
Senhora Marie Josée Miranda.

A sua esposa D. Maria de
Lurdes da Ponte, filhos e
restante família A Voz de
Portugal apresenta  as  suas
mais sentidas condolências.
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Açores & Madeira

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS  TARIFAS

VERÃO 2003
Aceitam-se reservas

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

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

Celestino Andrade
Consultor em

financiamento hipotecário

1094 rua Berri, Montreal

Esc.: (514) 287-8782

•Os melhores juros do mercado
  •Transferências de hipotecas

  sem custos

ABERTO AOS SÁBADOS

20 milhões de euros
com destino a Rabo de Peixe

Água de Pau
com melhor  saneamento básico

Estrada da Ribeira Grande
concluída no final do ano

O presidente do Governo
Regional dos Açores em
exercício reafirmou que o
executivo açoriano tem vindo a
intervir na Freguesia de Rabo de
Peixe, em São Miguel, desde
1997, através da implementação
de diversos programas de
carácter social e económico.

Em declarações à saída de
uma reunião de trabalho que
manteve no Palácio da Conc-
eição, com os ministros da
Presidência, Nuno Morais
Sarmento, e das Obras Públicas,
Transportes e Habitação, Car-
mona Rodrigues, Roberto
Amaral sublinhou que o Plano a
Médio Prazo da Região Autóno-
ma prevê uma intervenção
específica em Rabo de Peixe,
transversal a todas as áreas do
executivo açoriano.

Considerou, também que a
resolução do problema social e
habitacional de Rabo de Peixe é
de fundamental importância
para os poderes central, regio-
nal e local que desenvolvem um

esforço financeiro conjunto que
deverá ascender a mais de 20
milhões de euros nos próximos
três anos, através de um pro-
jecto de candidatura, a apresen-
tar ainda durante o corrente
mês, ao instrumento financeiro
do espaço económico europeu
(EFTA).

No âmbito deste projecto de
intervenção integrada, em dife-
rentes valências, na Freguesia
de Rabo de Peixe, o executivo
açoriano celebra hoje à tarde, na
Ribeira Grande, um protocolo
com o Governo da República.

Teleférico premiou
passageiro 1 milhão

Uma estada paga na Esta-
lagem Quinta do Monte e a
disponibilização dos serviços do
teleférico durante uma semana
premiou, na passada Segunda
feira de manhã, o passageiro 1
milhão do teleférico do Funchal.
A iniciativa da empresa Tele-
féricos da Madeira, SA, pren-
dou, numa cerimónia sem
pompa nem circunstância, um
jovem casal holandês, de visita
pela primeira vez à Madeira.
Alberto Figueira, relações pú-
blicas da empresa, referiu-se ao
feito como um sucesso que vem,
mais uma vez, demonstrar a
mais-valia do teleférico para a
cidade do Funchal e o enorme
contributo para o desen-
volvimento da freguesia do
Monte. «O facto de em apenas
dois anos e meio termos atin-
gindo este número é sinal da boa
aceitação do teleférico», realçou
Alberto Figueira. Entretanto,
acrescentou o relações públi-

cas, a afluência continua num
grau satisfatório, sendo que
ultrapassado o factor novidade,
são sobretudo os turistas que
agora viajam no teleférico.
Continuando a apostar na qua-
lidade e no bem-estar do cliente,

a Teleféricos da Madeira tem já
programadas outras novidades
para este Verão. Trata-se de um
sistema pioneiro na Europa, que
vem conferir às cabinas um
sistema de ventilação e pos-
sibilitar a comunicação via rádio
para o interior do teleférico. Um
investimento que rondou os 130
mil euros.

O secretário regional da
Agricultura e Pescas presidiu à
inauguração da obra de sanea-
mento básico do Paúl, em Água
de Pau, na ilha de São Miguel.

O investimento naquele
melhoraaamento, numa exten-
são de 900 metros, cifrou-sae
em 520 mil euros, acrescidos de
IVA. A obra faz parte do projecto
da rede geral de saneamento
daquela localidade, mas devido
a estragos causados pelas fortes
chuvadas de Dezembro de
2001, a Câmara da Lagoa, que
executa a obra, optou por reali-
zar as redes de abastecimento
de água e drenagem de águas
residuais domésticas e pluviais

na zona do Paúl.
O troço intervencionado foi

pavimentado em betão betu-
minoso, sendo os passeios em
betonilha picotada a rolo, com
zonas de calçada à portuguesa.

O secretário regional da
Habitação e Equipamentos
revelou que a obra de cons-
trução da estrada envolvente à
cidade da Ribeira Grande até à
zona da antiga fábrica de Linho,
na Ribeirinha, orçada em cerca
de 4,2 milhões de euros, ficará
concluída no final deste ano,
abrindo ao tráfego em Janeiro
de 2004. No decurso da visita
que realizou ontem àquela obra,
José Contente referiu que a

próxima fase da envolvente à
Ribeira Grande abrangerá um
troço desde a antiga fábrica de
Linho até ao Miradouro de
Santa Maria e posteriormente
até aos Barreiros, permitindo
uma melhoria muito significa-
tiva das acessibilidades na costa
norte da ilha de São Miguel.

Anunciou, também, na
ocasião, que o executivo aço-
riano já procedeu à adjudicação
da obra de construção da
Avenida Marginal de Rabo de
Peixe, com uma extensão de um
quilómetro entre o porto local e
a zona da Cofaco. O secretário
regional adiantou que este pro-

jecto, cuja execução terá início
ainda durante o corrente ano,
num investimento público
global de cerca de 600 mil euros,
contribuirá para melhorar a
actual fisionomia de Rabo de
Peixe, enriquecendo igualmen-
te o porto local e o próprio
concelho da Ribeira Grande. O
titular da pasta da Habitação e
Equipamentos assegurou, ain-
da, que o Governo Regional vai
efectuar uma importante obra
de repavimentação da estrada
entre Rabo de Peixe e os Fenais
da Luz numa extensão de cinco
quilómetros.

José Contente declarou, por
outro lado, que o estudo prévio
para a construção da variante a
Rabo de Peixe, já se encontra
concluído mas acrescentou que
a obra, de traçado curvilíneo,
permitindo desviar o tráfego
pesado do interior da freguesia,
será executada apenas na próxi-
ma legislatura, apesar do respe-
ctivo projecto ficar pronto em
2004.

Inquirido sobre as SCUT’s, o
secretário regional da Habi-
tação e Equipamentos anunciou
que vai receber, na próxima
semana, o relatório de avaliação
da análises das propostas, se-
guindo-se, depois, uma fase
processual de audiência prévia
aos concorrentes. Esclareceu
que a partir de Setembro ou
Outubro, o processo das
SCUT’s entrará em fase de
negociação, esperando o Gover-
no Regional arrancar com as
obras em 2004.

Pequenos anúncios de

A Voz de Portugal
uma venda certa por pouco dinheiro

844-0388

Mais nove fogos
entregues em Rabo de Peixe

Foram entregues mais nove
fogos habitacionais no Bairro
dos Pescadores, em Rabo de
Peixe. A Câmara Municipal da
Ribeira Grande procedeu à
entrega e assinatura dos con-
tratos de arrendamento, uma
cerimónia que contou com a
presença do Ministro da Presi-
dência, o Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Habi-
tação e a Secretária de Estado da
Habitação, entre outras indivi-
dualidades regionais.

Recorde-se que estes fogos
fazem parte do Programa
Especial de Realojamento, reali-
zado ao abrigo do acordo esta-
belecido, entre a Câmara Muni-
cipal da Ribeira Grande, o
Instituto Nacional de Habitação
e a Direcção Regional da Habi-
tação, que contempla a cons-
trução de 205 habitações.

Numa cerimónia simples e
sem discursos, mais nove

famílias foram contempladas
com habitação condigna. De
seguida, os representantes do
Governo da República em
conjunto com a edilidade
Ribeiragrandense e toda a
comitiva que acompanha a visita
ministerial à Ribeira Grande
deslocaram-se ao antigo Bairro
dos Pescadores, no intuito de se
inteirarem “in loco” das reais
condições habitacionais em que
ainda muitas famílias vivem.

Miradouros
de Santa Maria em obras

Continuam as obras de
recuperação e beneficiação em
diversos miradouros da ilha de
Santa Maria, realizadas por
administração directa, através
da Delegação de ilha da
Secretaria Regional de
Habitação e Equipamentos.
Envolveram os miradouros da
Macela, Fontainhas e
Lagoinhas, respectivamente
em Almagreira, Santo Espírito e
Santa Bárbara, dotando-os de

merendários e de melhores
condições de lazer, num
enquadramento paisagístico
adequado.

Em fase de recuperação,
encontra-se o Jardim da Rocha,
à entrada de Vila do Porto, e em
breve terão início as obras de
reabilitação e conservação do
miradouro do Espigão, com
vista para a baía de São
Lourenço.

Homenagem a São Cristóvão
Motoristas lembram
o santo no Jardim da Serra

Os motoristas já estão a
organizar a festa da São
Cristóvão, que vai ter lugar nos
dias 2 e 3 de Agosto, sábado e
domingo próximos, no Jardim
da Serra. Mais concretamente,
as celebrações decorrerão na
Boca da Corrida, onde em 1999
foi erigida uma pequena capela
dedicada àquele santo. A ideia
surgiu em 1998 e um ano depois
estava concretizada, sendo
preciosa a colaboração da Paró-
quia de São Tiago e da Direcção
de Florestas. Erradamente
conhecida como a festa dos
taxistas, as celebrações de São
Cristóvão são uma homenagem
dos motoristas em geral, que
pedem protecção para o dia-a-
dia, e não exclusivamente dos
taxistas. De resto, nem terão
estado estes na origem da
celebração. Como referido, a
festa decorre durante dois dias.
No sábado, pelas 11 horas,
começam a funcionar as “duas
barracas”, cujos lucros rever-
tem para a capelinha. Haverá
música ambiente e actuarão

Paulo Costa, Toni da Quinta
Grande, João Quintino e o
Grupo de Tocares e Cantares da
Casa do Povo do Jardim da
Serra. No domingo, o ponto alto
será a celebração da missa de
agradecimento/prece, que terá
lugar pelas 15 horas. Segue-se
um cortejo automóvel de ida e
volta ao Estreito de Câmara de
Lobos. Antes e depois da missa
e do cortejo, actuam os mesmos
intervenientes do sábado, ao
que se juntam os Borracheiros
do Porto da Cruz, o Grupo
Folclórico de Santa Cruz e um
grupo de música mexicana.
Cerca de 20 homens e também
algumas mulheres organizam e
promovem a festa de São
Cristóvão.
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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.
Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR

os vossos impostos LEGALMENTE

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

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

DR. THUY TRAN

CIRURGIÃO DENTISTA

TEL.: 499-1624

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

UMA POBRE RAPARIGA

O outro dia, de conversa com
uma jovem, ela foi-me revelando
a vida menos digna que havia
vivido. Foi uma vida imensa-
mente triste e de um sabor
muito amargo! Maria começou
por contar-me que tudo prin-
cipiou quando na flor da idade,
com apenas 18 anos deu a sua
primeira queda. Filha de pais
que não tinham uma palavra de
amizade nem de encoraja-
mento, um conselho ou uns
minutos para “dialogar” com
ela, pois o importante para estes
pais era a acumulação dos bens
materiais e todo o resto era
secundário. Maria vivia então
num ambiente familiar muito
pobre de estímulo e  nada
aprazível.

 Aos 18 anos foi com um
homem sem escrúpulos, que
até lhe prometeu casamento...e
depois...as  quedas, umas atrás
das outras, nessa vida nada fácil
que levava ora com um ora com
outro! Ela começou a sucumbir,
com vergonha e com revolta,
mas não tinha força para sair de
lá.  A Maria foi-me contando
tudo. Olhei-a nos seus lindos
olhos, cheios de tristeza e vi toda
a pena que lhe ia na alma, ouvi os
gritos interiores dela, com-
preendi o desespero   Observei
que quando ela precisou de uma
mão para se agarrar e se levan-
tar da lama em que havia caído,
ninguém a ajudou,  todos lhe
viraram as costas.  Pobre Maria,
como deves ter sofrido!

Havia uns meses atrás que
por mera coincidência do des-
tino, num encontro natural com
alguém, aconteceu algo de
muito estranho e belo. Esse
alguém respeitou-a, conversou
com ela, não a cobiçá-la mas
fazendo-a ver que sim, que ela
tinha todas as possibilidades de
sair daquela lama, daquela vida
triste...a linguagem das almas é
rápida, secreta, espontânea,
sublime e atemporal acima de
qualquer lei ou código de
comunicação corrente.

A Maria, entre lágrimas foi-
me contando que aquele

Por Natércia Rodrigues

homem que ela não conhecia,
foi o único que a respeitou e de
uma maneira desinteressada a
foi ajudando a ter confiança em
si, na vida e a sintonia havia
nascido entre eles os dois. Ela
que tinha sentido e passado por
tanta vergonha, vergonha de si
própria, do local aonde estava
com um meio vestido que então
tinha sobre ela, que desejou
fugir e para bem longe e reco-
meçar a sua vida de menina.
Queria recomeçar sem quedas
nem sombras e sem a miséria
que a sufocava. Queria voar no
céu como um pássaro livre.
Queria gritar ao mundo a ami-
zade sã e verdadeira que
acabara de encontrar.

Maria é hoje uma moça com
apenas 24 anos de idade, mas
que me faz recordar tantas e
tantas outras Marias que devido
à fraqueza, à fome, ao mau
ambiente familiar que vivem em
casa, e sei lá mais por quantas
outras razões, foram arrastadas
na corrente do lamaçal e hoje
vivem vidas terríveis. Quantas
Marias que esperam uma
palavra de esperança? Quantas
não poderiam levar uma vida de
mulheres dignas?

Olha lá, tu, ò homem, que tens
talvez irmãs ou noiva, já pen-
saste que essa mulher que aí vai
na rua e de quem os outros se
riem, que merece a tua com-
paixão? Essa mulher de quem
os outros se aproximam apenas
com intenções pecaminosas
podia mudar de vida se lhe
desses a tua mão amiga?

Oxalá que a tua fraqueza ou os
teus respeitos humanos nunca
levem a aumentar a angústia
daquelas Marias que não têm
força para saírem da lama
sozinhas.

A minha amiga conseguiu ao
fim de vários anos sair daquela
vida e hoje está feliz. Feliz por ter
encontrado uma pessoa que a
ajudou, que a compreendeu e
que a ama. Ela vai casar em
breve e aqui vão os meus votos
para que sejam muito, muito
felizes.

Um Tema de Vez em Quando
Os Novos Hospitais de Montreal

Por Joviano V

Os dois Centros Hospitalares
Universitários de Montreal vão
finalmente ser construídos de
acordo com o anúncio feito pelo
actual Ministro da Saúde do
Quebeque, Phillipe Couillard.

O governo investirá em cada
um deles 800 milhões de
dólares, mas os restantes 200
milhões que faltam deverão ser
investidos pela empresa privada
e por um certo número de fun-
dações o que constitui algo de
inédito.

Estes hospitais, no entanto, só
serão construídos em 2010 o
que nos parece um longo lapso
de tempo.

Um destes hospitais será
francófono e o outro anglófono,
tal como prometido pelo an-
terior governo.

Mas um dos actuais hospitais
do centro da cidade deverá ser
mantido em actividade. Não se
sabe qual será ele.

Quanto aos outros grandes
hospitais eles deverão ser
transformados em hospitais
para doentes sofrendo de
doenças crónicas (CHSLD).

O Centro Hospitalar da
Universidade de Montreal (é
assim que ele se vai chamar),
terá uma capacidade de 1000
camas e o Centro Universitário

de Saúde McGill, 832.
Não se  sabe, por enquanto, se

os novos hospitais serão cons-
truídos nos lugares que estavam
previstos, isto é, Rua St-Denis
para o CHUM e Glen para o
CUSM.

No que diz respeito ao lugar
da Rua St-Denis o Ministro
exprime a sua inquietação. Se o
hospital ali for construído não se
pode esquecer que há nas pro-
ximidades uma via férrea e a
presença desta pode causar
problemas a curto, a médio e a
longo prazo.

Os dois hospitais terão como
mandato oferecer vários ser-
viços ultra-especializados.

A comissão técnica encar-
regada da aprovação dos dois
projectos deverá apresentar um
relatório com as devidas
recomendações até ao fim de
Fevereiro de 2004.

Eis o que se sabe, por en-
quanto.

Já muita tinta tem sido gasta
com estas construções e com a
sua publicidade.

Muita água tem corrido e
vai ainda correr debaixo das
pontes.

E, nada nos garante que os
dois hospitais vão mesmo ser
construídos.

Primeiramente 2010 está
ainda muito distante. E, nunca
se sabe. Se o governo mudar,
entretanto, o que não é im-
possível, tudo terá de re-
começar.

É assim a administração
pública que temos.

E tudo isto pago com os
nossos impostos.

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

Filomena Gouveia  LL.B.

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Dois dias de actividades  gratuitas
Festa das Crianças de Montreal 2003

Pelo quinto ano consecutivo,
a Ville de Montreal, apresenta a
Festa das Crianças de Montreal
que o ano passado contou com
a presença de 160000 visitantes,
nos próximos dias 16 e 17 de
Agosto, das 11 às 18 horas, no
Parque Maisonneuve.

A Festa das Crianças de
Montreal faz já parte das tra-
dições da metrópole. Esta
grande festa da família pre-
tende-se que seja um encontro
de milhares de crianças mon-
trealenses, pouco importa a sua
idade. É uma ocasião extraor-
dinária para os participantes
para descobrir, partilhar e de
celebrar a riqueza e a diversi-

dade montrealense.
Numa superfície de um qui-

lometro quadrado, todas as
crianças de Montreal e de
outros pontos do Quebeque são
convidadas a vir expandir a sua
alegria. Aí podem encontrar de
tudo, desde jogos insufláveis de
proporções gigantescas, espe-
ctáculos de crianças, activi-
dades lúdicas, educativas, artís-
ticas e desportivas. Piquenique
no parque com a família e
amigos, eis uma bela ocasião
para festejar.

Para obterem infor-mações
mais detalhadas podem
comunicar com Paula
Bernardino tel. (514) 872-8402

Excursão a Ste. Anne de Beaupré
O Centro de Acção Sócio-

Comunitária de Montreal
(CASCM), organiza uma
excursão a Ste.-Anne de
Beaupré no dia 12 de Agosto.
Esta actividade está inserida na
programação de Verão
destinada ao grupo das pessoas
de idade que frequentam as
actividades do C.A.S.C.M.

Sairemos do Centro às 7h30
da manhã e regressaremos por

volta das 8 ou 9 horas da tarde.
O custo da saída: $35 (almoço

incluído).
Todas as pessoas de 55 anos

e mais interessadas em
participar nesta excursão
deverão contactar com o
CASCM para obterem mais
informações.  O número de
telefone a contactar é o
seguinte: 514-842-8045

Exposição de pintura
A nossa colaboradora

Natércia Rodrigues leva   a
efeito uma exposição de pintura
a óleo intitulada “Entre Deux
Cultures” convidando a
comunidade a fazer-lhe uma
visita.

A exposição está aberta ao
público desde 14 de Julho até 10
de Agosto de 2003, todos os dias
da semana, das 8:00 horas da
manhã às 10:00 horas da noite,
no 3400, rue de Maisonneuve,
Oeste, no salão de entrada.

Excursão a Fall River
A Filarmónica do Divino

Espírito Santo de Laval organiza
uma excursão a Fall River por
ocasião das grandes festas do
Divino Espírito Santo nos dias
23 e 24 de Agosto de 2003.

No sábado saída da
Associação Portuguesa do
Canadá, 4170 St-Urbain pelas
2h00 da madrugada, com
destino ao Kennedy Park em
frente à Igreja de Santa Ana.

Não perca  esta viagem  com
o preço de 55 músicos.

Para mais informações,
contactar: João Aguiar (450)
629-5228, Manuel Dias (450)
628-1134, Luís Pacheco (514)
281-0039 ou Durval Faria (450)
681-6506.

A Voz de Portugal
pela Internet

www.avozdeportugal.com
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Opinião

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI MONDIALE
É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

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

 alegria na sua casa,  sem surpresas
 desagradáveis, confie no

35 variedades de mosto à sua escolha

MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES
DE 20 E 23 LITROS

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

Mosti Mondiale 2000

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

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

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

Para mais informações
e serviço personalizado

no seu escritório
ou em casa

é favor contactar:
Carlos de Sousa

(514) 898-9218

Access Telecom
   Tecnologies
1375 de L’Église
St-Laurent, Québec
Canadá, H4L 2H1
Tel. (514) 340-1161

      ext. 610
Fax:(514) 340-0982

*Fale com o seu representante para mais detalhes

MOBILITÉ

Agente autorizado

50% de desconto * nos
primeiros 3 ou 6 meses

Sistema PCS ou
Mike (CB radio)

Rece
ba um

ch
eque de $100.

(cr
édito

 posta
l)

ao acti
va

r

Planos
Promocionais:

    Escolha o seu
    plano :
      - Pessoal
      - Comercial
      - De grupo

       Telefone
     GRÁTIS !

*

De fora para dentro?
Fernando Cruz Gomes

Ver  pág.10

As  escutas telefónicas
Por Augusto Machado

A notícia de que a polícia terá escutado
os mil e setecentos telefonemas que o Dr.
Ferro Rodrigues fez pelo telemóvel num
mês, é preocupante. So-bretudo quando
os alertas da ciência nos avisam da
possibi-lidade de o telemóvel provocar
cancro no cérebro. Quiçá, a ser verdade,
o crânio do líder da oposição poderá estar
lenta mas paulatinamente, a ser frito
pelas microondas emitidas pelo
aparelho.

Segundo os cálculos do  jornal
“Público”, 1700 conversas de telemóvel num mês e pouco,
representam cerca de 30 chamadas diárias, um número que já em
si constitui um risco para a saúde. Possivelmente muitas dessas
conversas duraram apenas alguns segundos. Mas também é  mais
que provável que o maior número das chamadas tenham durado
vários minutos, atendendo às responsabilidades do líder da
oposição.

As escutas telefónicas que, decerto serão úteis para quem faz
investigações, estão a tornar este país numa paranóia infernal. As
pessoas sempre que ligam ou atendem o telefone desconfiam de
que poderão estar a ser escutadas. Existe uma desconfiança quase
generalizada. E este tipo de excesso de invasão sobre a vida privada
das pessoas  está a causar um mal-estar entre os cidadãos. É com
frequência que se ouvem pessoas a falar ao telefone numa estranha
linguagem – utilizando uma espécie de “code”. São, naturalmente,
sinais de que as pessoas receiam de ser escutadas.

Entretanto, o presidente da República, Jorge Sampaio,
descontente com o abuso das escutas telefónicas, reuniu-se na
segunda-feira passada com o procurador-geral da República, o
bastonário da Ordem dos Advogados e os presidentes de todos os
tribunais superiores para debater este problema e o estado da
Justiça em Portugal. Sampaio responsabiliza os operadores
judiciários pela presente situação, considerando que a crise não é
provocada por falta de leis mas sim pelo modo como estas são
aplicadas.

“França procura 60 mil reformados portugueses”. Esta foi
a notícia na semana passada no Jornal de Notícias, informando que
a Segurança Social francesa tem uma lista de emigrantes
portugueses que se esqueceram de pedir reformas a que têm
direito. Estes sessenta mil são ou foram emigrantes que
trabalharam em terras gaulesas pelo menos um mês na vida e não
reclamaram a reforma. O director do Centro Nacional de Pensões
português, José Barrias, acredita que muitos destes emigrantes
poderão não ter regressado a Portugal e ter optado por emigrar para
outro país; depois, há a duplicação de registos. “As primeiras
gerações de emigrantes”, acrescenta o director, “eram do meio
rural, chegavam lá e não se preocupavam em dar o nome completo.
E registavam-se mais do que uma vez. Além do afrancesamento dos
nomes, havia cortes, que acabavam por gerar vários nomes
diferentes”. E a  emigração começou por ser clandestina, com o
natural receio de dar o nome completo à  chegada.

Resultado: a  Segurança Social Francesa pode muito bem ter o
registo de um “Silva Joaquim” que, tendo regressado e atingidos
os 65 anos, tenha entregue à Segurança Social portuguesa o pedido
de reforma de França com o nome de “Joaquim  Manuel Fernandes
da Silva”. Esta é uma situação comum com os nomes muitas vezes
truncados.

     Alguém terá de fazer algo
para alterar situações. Alguém
terá de encarar uma espécie de
“revolução” anímica para que
Portugal, no seu todo, entenda as
reclamações do mundo da
emigração. É que, em certos
aspectos, a política externa de
Portugal anda, cada vez mais,
pelas “ruas da amargura”. Pelo
menos no tocante às comuni-

dades de raiz portuguesa espalhadas pelo mundo. E mesmo que se
entenda que alguma quota-parte das culpas se possam atribuir às
próprias comunidades, ninguém pode esquecer o descaso que os
governantes portugueses fa-zem dos chamados emigrantes.

Alguém dizia, não há muito, que “os governantes portugue-ses
ainda vivem uma política externa, relativa às emigrações
demasiadamente ambígua”. Mário Gomes, actualmente
conselheiro das comunidades portuguesas, pelo Canadá, que
escreveu a frase algures, não deixa de dizer também que tudo isso
faz lembrar o tempo do fascismo. E concretiza: é que quanto mais
tempo aguentaram o colonialismo mais perderam e agora, com as
comunidades, quanto mais tempo aumen-tarem esta apertada e
descabida política da emigração, Portugal e o(s) Governo(s)
Português(es) vão perder.

E avança ainda: “Parece que agora a revolução tem de ser de fora
para dentro e não de dentro para fora de Portugal”.

E a verdade é que tudo parece provar que há fundamento para este
“fogo”, que o conselheiro fez designadamente numa “página” muito
aguerrida chamada “Portugal Club”. O “fumo” veio até,
recentemente, da recente entrevista de Durão Barroso à RTP.
Falava-se sobre o “Estado da Nação”. E nessa entrevista não se falou
uma única vez sobre o mundo da emigração. E, no entanto, parece
que os números desmentem essa “apatia”. É que são os portugueses
espalhados pelo mundo que ajudam a equilibrar o Orçamento da
dita Nação, com as divisas que enviam e até com o turismo de que
são pro-motores..

Para o primeiro-ministro, chega a parecer - e em política o que
parece... é - que os emi-grantes fazem parte da Nação, cujo estado
ele tentava explicar. E ele sabia - cremos que sabia... - que estava
a ser ouvido por alguns milhões de portugueses que vivem fora das
fronteiras. Nem uma palavra, a exemplo do que tem acontecido
noutras ocasiões. Com este primeiro-ministro - e com outros
anteriores - este “mundo da emigração” não existe.

E por esta altura, era até interessante que falasse em vários temas
que estão a afectar as comunidades. Temas que poderão,
eventualmente, não lhe serem muito queridos. Mas que existem.
Para além do mais, por esta altura, estão muitos milhares a partir
para Portugal, para as férias anuais. Nem uma palavra. Nem um
sentimento. Nada. Um “zero” redondo.

A “revolução” tem, de facto, de ser feita. Talvez de fora para dentro.
Porque, de dentro, nada nos vem...

À margem dos 50 anos
A revolta dos berços...

Por Raúl Mesquita

Paradoxalmente, as comemorações
dos cinquenta anos da chegada ao
Canadá das primeiras vagas de tra-
balhadores portugueses contratados
pelo Governo Canadiano, têm servido a
uma agitação paralela que ofusca as
intenções originais deste evento
histórico.

Procurando a evidência, uns quantos
elementos das gerações mais novas,
formaram pequenas células que

gravitam em torno duma mesma figura, mais idosa, com maior
acesso a informações de serviços governamentais  e que poderia
ser  bastante útil com outros tipos de actuação.

Se me refiro de novo a este assunto é porque a proliferação das
campanhas de desinformação empreendidas junto de jornais
canadianos de línguas Francesa e Inglesa, denotam uma
concertação planificada, com objectivos bem definidos e que,
mesmo se não anunciados, transpiram intenções não muito claras
e deixam no ar um odor desagradável.

Nesta reflexão, repito o que toda a gente sabe ser um segredo de
Polichinelo. Que as imigrações de todas as nacionalidades e para
todos os quadrantes  foram e são, na sua esmagadora maioria,
motivadas por razões de ordem económica. E, certamente na
mesma proporção, compostas de gente de origem modesta sem
grandes recursos académicos. Umas quantas excepções
conhecidas, apenas confirmam a regra. Porém, essa parca
instrução, não é apanágio apenas dos portugueses.

Ela  verifica-se em todos os grupos étnicos e mesmo na sociedade
de acolhimento. Hoje ainda. Uma pequena incursão em
determinadas zonas da província e de grandes cidades como
Quebeque e Montreal supri, para nos apercebermos de que a
Cultura se escreve com c pequeno, não ultrapassando o culto dos
melodramas sabão televisivos ou do 40 onces na época de Natal.

Prosseguindo na mesma linha reflectiva, assistimos nos últimos
anos, a uma evolução industrial e tecnológica, que exigiu  formações
adequadas como resposta à expansão de avançadas e sofisticadas
tecnologias, criando assim uma faixa etária mais evoluída, mais
jovem também, e que encorajada pela acessibilidade  a outros níveis
de aprendizagem que os seus progenitores,  procuram — e ainda
bem — novas formas de vida onde possam evolucionar. Isso porém,
não lhes confere o direito de menosprezarem em declarações
inoportunas, os seus pais ou avós. Ou a terra natal deles.

Se há, no meio comunitário português do continente americano
um erro grande no que respeita o desenvolvimento das novas
gerações ele será, na minha modesta opinião, o desconhecimento
mais ou menos generalizado do que é Português, em alguns desses
grupos jovens. A proximidade terrestre do país de origem que no
campo europeu facilita a frequência de um desejável intercâmbio,
torna-se, contrariamente no caso americano, num sério handicap.

A distância e, em muitos casos, a fixação do agregado familiar,
— por vezes em localidades “perdidas” no interior do território, —
aquando de férias no velho continente, não permite aos jovens o
convívio e o conhecimento social e cultural do país dos seus

Ver  pág. 10
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Em Blainville, festas do Espírito Santo
Encerraram mui condignamente

Texto e fotos de António Vallacorba

Blainville. Acabou-se o que
era bom! Com a realização do
Império das Crianças da Rainha
Santa Isabel desta cidade no fim-
de-semana transacto, encerrou-
se o sempre  interessante e
agradável período de festejos
em louvor do Divino Espírito
Santo.

Mário Jorge Andrade foi o
mordomo e a simpática
Alexandra Andrade foi a bonita
Rainha da Festa.

O tempo esteve maravilhoso,
como quase sempre acontece
aqui. No entanto, pareceu-nos
ter havido menos participação.
Muita gente já deve ter come-
çado as férias, e a agrada-
bilidade de fazer um piquenique
e/ou de passar um dia relaxante
na praia, são motivos muito
fortes e irresistíveis.

Com um espaço privilegiado
ao ar livre, a festa “arrancou” no
sábado com o arraial desse dia,
cuja animação do baile foi da
responsabilidade do conjunto
“Request”. Cerca da meia-noite,
foram servidas sopas, carne,
vinho e sumos.

Este ano, foi muito mais
agradável, na medida em que
para essa refeição, conquanto
ao ar livre também, foram pos-
tas mesas e cadeiras no recinto.
Estava-se mais confortável e
assistia-se a uma ou outra
roqueira que de vez em quando
iluminava o estrelado azul do
céu.

No domingo, dia maior, a
festa iniciou-se com o desfile do
cortejo das coroas, saindo da
cassa do mordomo em direcção
à Igreja de Notre-Dame-de-
l’Assomption, no recinto festivo.
Foi acompanhado pela

Filarmónica Portuguesa de
Montreal, e das demais pessoas
que se incorporaram, distin-
guiram-se o mordomo e a famí-
lia, irmandades, a criançada, a
Rainha da Festa e membros da

Comissão de Festas do S. Santo
Cristo e da Associação
Portuguesa de Ste-Thérèse, aos
quais o mordomo e a Direcção
desta festa desejam agradecer
publicamente a sua presença.

E foi contagiante
testemunhar a dedicação das
jovens locais, tais como a Kim
Reis, a Nancy Oliveira e a Nina
Costa, na distribuição das
refeições e na confecção das
saborosas e muito procuradas
melaçadas, onde uma equipa de
uma dezena de outras moças e
senhoras não tinha mãos a
medir perante a solicitação dos

festejantes.
Achamos que isto foi

agradável de constatar. Não
digam que a juventude não se
quer implicar. O problema é que
normalmente os adultos

querem “pôr e dispor”, não
dando assim lugar ao espírito
criativo e inovador dos mais
jovens.

As cerimónias religiosas,
acompanhadas pelo coro local,
foram concelebradas pelos
padres daquela paróquia,
reverendos Yvon Aubry e Jean
Dion, indo depois a coroar
várias meninas, sobrinhas do
mordomo.

Na sua breve homília, o padre
Aubry, fazendo uma retros-
pectiva histórica desta tradição,
primeiramente implantada em
Portugal pela rainha Santa
Isabel, fez um apelo para que
nunca se acabe.

A refeição da partilha,
confeccionada por Manuel
Medeiros, foi servida no ginásio
da escola circundante. As sopas
locais, muitas típicas no seu
sabor, foram servidas com
carne cosida, chouriço, fígado e
repolho, seguidos de carne
guisada com batata, excelente
vinho, sumos, massa sovada e
arroz doce – tudo com abun-
dância  e gratuitamente.

Seguiu-se um muito agra-
dável arraial, animado pelo
conjunto “Exagone” e com
participações do acordeonista
Antero Duarte e o Rancho
Folclórico “Ilhas de Encanto”,
da Casa dos Açores do
Quebeque, interpretando
muitas das suas mais populares
danças e convidando os feste-
jantes a participar, como no caso
do “Pézinho da Vila”

À semelhança da vizinha
cidade de Ste-Thérèse, há aqui
uma forte participação da
sociedade local, integrando-se
perfeitamente nesta tradição
que muito nos distingue e que
localmente foi iniciada em 1987,
verificando-se depois um
interregno  na  sua  realização.

Na sua maioria franco-
canadianos, dava gosto vê-los
participar no baile, durante a
distribuição das sopas e…em

linha para a aquisição das
famosas melaçadas.

Paralelamente, muitos e
muitas paravam para apreciar o
desfile do cortejo e, movidos
pela curiosidade, inquiriam
sobre o que se tratava. Para os
menos familiares deste evento,
ficavam, também, surpresos
com o degustar da gratuita
refeição.

Decididamente, estes fes-
tejos em louvor da terceira
pessoa da Santíssima Trindade
Espírito Santo são, também,
ensejo de aproximação entre
todos.

Entretanto, os responsáveis
desta festa desejam agradecer
publicamente todo o apoio e
colaboração das seguintes
casas comerciais e/ou pessoas:
Móveis Arca, Ourivesaria
Portuguesa, Móveis Vieira e
Flor do Lar;  Nova Téxteis,
Móveis Lajeunesse, Boutique
Ana Maria, Petit Portugal (Artur
Benfeito), João Hilário e todos
os familiares da Direcção, que
contribuíram com preciosos
donativos.

Norberto Melo, presidente;
François Barreiro, vice-
presidente; Gilda Oliveira,
secretária; e João Barreiro Jr.,
tesoureiro, sãos os dirigentes
que velam pelos destinos do
Império das Crianças da Rainha
Santa Isabel de Blainville, aos
quais saudamos pela realização
desta tão singela e singular
festa, com votos de muitas
felicidades, especialmente junto

das crianças que lhe dão o nome
e razão de ser, para que eles e
elas sejam dignos conti-
nuadores desta tradição que
mais nos irmana e que, no cada
vez mais conturbado mundo
que atravessamos, mais linda se
torna a sua mensagem de
partilha, fraternidade, paz e
harmonia, entre outros.

Até para o ano, se Deus
quiser!

O Dr. Alcino de Sousa,
informa a Comunidade
Portuguesa de que desde o
dia 1 de Julho passado, a  res-
ponsabilidade da Clínica
dentária, se  encontra  a  cargo
da    Dra. Thuy Tran.

A  Clínica, continuará a
oferecer  a mesma qualidade
de serviços aos seus clientes.

4270 boul. St-Laurent,
Montreal, H2W 1Z3

Tel. (514) 499-1624

INFORMAÇÃO
à Comunidade
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“Terceira via”...
em vias de extinção

Não há muito, surgiu por aí, um pouco
por todo o mundo, a ideia de que a “3.ª via”
era a panaceia segura para os males de que
enfer-mava uma sociedade que tinha da
esquerda uma certa imagem. Pretendia
fazer esquecer certos “ismos” que prolife-
ravam. Empenhava-se em dar nova ima-
gem. Queria, no fundo, perpetuar um poder

que já o não era.
 Surgiram, assim, nomes (e políticas) como os de Tony Blair, Bill

Clinton, António Guterres, para só falarmos em alguns. Era o tal
centro-esquerda a vestir a pele de uma necessária transformação.
A dizer ao mundo que se pode bem piscar o olho à direita sem abjurar
de valores e teorias que eram de esquerda. E enquanto os práticos
desta mexerufada teórica se esfalfavam a reescrever estratégias e
doutrinas, os “homens de mão” da governação começavam a ser
colocados um pouco por toda a Europa.

 A “terceira via” - dizia-se - funcionava. Era a certeza de que, com
o desmantelamento das teorias marxistas e com o debelar das
mazelas de uma União Soviética, havia a “boa esquerda” - que até
ostentava o Rosário, se necessário se tornasse - para governar.

 E enquanto a “terceira via” se alcandorava aos centros de poder
tudo parecia indicar que seria para durar esta nova maneira de olhar
o Governo e a respectiva República. A esquerda permanecia em
grande parte das capitais europeias, olhando bem humorada e certa
de que estava a cumprir uma missão... o “tio Sam” que se chamava
Bill Clinton. Quando o século XXI nos bateu à porta, a esquerda
povoava grande parte dos países europeus e aos que faltavam - a
Alemanha, então de Helmuth Kohl, por exemplo - vaticinava-se uma
breve “reentrada”, como aconteceu em 98 com Gerard Schroeder.

 E hoje? Hoje, é a direita que domina a Europa. O Sr, Bush
comanda a América (e o Mundo, vamos lá) e as coisas já não são
o que eram. Há alguns políticos que ainda se reclamam de centro
esquerda, como Schröder e Blair, que têm de lutar a bom lutar para
se manterem nos respectivos Governos. Eles lutam para encontrar
um equilíbrio entre o que chamam de liberdade e de justiça. A
direita, porém, atira com problemas de criminalidade, por exemplo.
E a esquerda, ou mesmo o centro-esquerda, está cada vez mais
convicta de que, se quiser ganhar espaço de manobra, terá de
abdicar de certos pruridos. Uma “terceira via” de laxismo e de
cedências a um lado e ao outro, é capaz de ter os dias contados.

 O marxismo morreu. A economia liberal do mercado (impul-
sionada pela chamada “Terceira Via”) está a claudicar. E mesmo
que no último fim-de-semana, a conferência de Londres tenha
tentado esbater o problema... não há volta a dar. A direita assumiu
lugares e tenta avançar ainda mais.

 Se tivermos tempo... haveremos de anotar que a terceira via...
está em vias de extinção. Já caiu Guterres. Já caiu Clinton. Faltam
uns quantos, nós sabemos, mas a Europa olha a direita com um certo
“alívio”.

Por Fernando Cruz Gomes

Portugal no canapé
Por Augusto Machado

Com a discussão do estado da nação à
vista, psicanalistas, psiquiatras e
psicólogos “deitaram” Portugal no canapé
e passaram a pente fino os problemas que
afectam a mente dos portugueses.
Deprimidos, cépticos, descrentes e com a
auto-estima em queda, os portugueses
viveram um ano repleto de temas do “bota-
abaixo”.

A poucos dias do debate parlamentar, a crise económica está
instalada, o desemprego não diminui, o crime de pedofilia põem sob
suspeita figuras públicas, o poder local está a braços com os
tribunais, trabalhadores contra as reformas do Governo e a classe
política tente responder a tudo – ao sabor do mediatismo próprio
dos tempos.

O país de brandos costumes que não gosta de chatices não
manifesta a conflituosidade social mas consome, cada vez mais,
antidepressivos e tranquilizantes. Receitar Prosac a todos os que
apresentam sintomas de depressão não é a metodologia defendida
pelos clínicos na prosseguição de melhores dias. “Os medi-
camentos ajudam em termos de sintomatologia mas não resolvem
os problemas de fundo”, defende o psiquiatra Júlio Machado Vaz,
que indica como causa a crise de valores que subsiste no País,
comandada pelo “consumismo, individualismo e o ter em
detrimento do ser”. Por outro lado, aos olhos da psicanalista Maria
Belo, os temas quentes que ultimamente têm fustigado o País não
deprimiram a nação. Trata-se de “um sinal de maturidade”, uma
espécie de dores do crescimento, necessárias e sintomáticas da
jovem democracia em que vivemos.

Todavia, o uso de psicotrópicos-antidepressivos e tranquilizantes
– disparou em Portugal. Deprimidos e ansiosos, os portugueses
apostam cada vez mais neste tipo de medicamentos para “abafar”
os problemas do quotidiano. De acordo com um estudo do
Observatório do Medicamento, entre Janeiro de 1995 e Setembro
de 2001 a dispensa de antidepressivos aumentou 100 por cento –
de 150 mil embalagens para 300 mil e as previsões do Serviço
Nacional de Saúde não são optimistas – as tendências é de que o
consumo destes psicotrópicos irão aumentar. Tal como aconteceu
com os antidepressivos, o uso das benzodiazepinas – tranquilizantes
- que nos anos 60 substituíram os barbitúricos – também cresceu.
A utilização destes tranquilizantes não é territorialmente
homogénea: as cidades de Portalegre e Évora são as que mais
consomem benzodiazepinas.

Rui Serôdio, professor da Faculdade de Psicologia do Porto,
considera que, “no que respeita à pacatez social, assistimos a uma
volta-face. Um crescente número de portugueses considera que
‘estão abalados valores morais e éticos’ em que figuras de
credibilidade inquestionável deixaram de gozar o estatuto de
‘intocáveis’. Outros, tidos como emigrantes de sucesso, estóicos na
superação de problemas além fronteiras, em terras nacionais
assumem, com frequência, o fado da desgraça”, acrescenta o
professor.

A décalage entre a vontade de mudar e a concretização da
mudança causa ansiedade. Para quebrar este estado de espírito,
psicanalistas, psicólogos e psiquiatras apontam como solução o
êxito no europeu de futebol que Portugal vai organizar no próximo
ano. Rui Serôdio diz mais: “Há quem critique a estreita relação entre
a emoção e o desporto, mas uma boa prestação no Euro 2004 terá
um efeito galvanizador e até positivo no comportamento das
pessoas”.

Mas não é nem deve ser apenas de eventos ocasionais que deve
viver a estabilidade de um país. Portugal está habituado a encontrar
aparições, mas agora há mais desaparições. É preciso nutrir a mente
para o futuro, elevar o estado da alma dos portugueses. Mais céptico
e crítico para com o comportamento do “português médio”, Júlio
Machado Vaz defende uma maior credibilidade nas pessoas e nas
instituições, porque “até o voto é considerado uma inútil maçada,
e assim enferruja a democracia...”.

A Ética e a Política

Por Manuel Rodrigues

Em torno de convicções, os admi-
nistradores, dirigentes ou políticos não
podem abandonar ou ignorar a ética da
responsabilidade. Quem promover ou
pactuar com a ilusão estará a violar esta
condição essencial.

A generalidade das questões que se
colocam no âmbito das relações sociais
têm mais do que uma perspectiva de
observação e de interpretação, justa-

mente porque essas questões estão integradas num sistema de
relações em que  há mais do que um agente, em que há mais do que
uma concepção ou do que um modo de entender e de descrever a
realização de um específico objectivo.

É por isso que é tão importante, na interpretação desses sistemas
de relações, saber como é formada a vontade de conjuntos
significativos de agentes, pois  através dessa formação da vontade
de um número suficiente de intervenientes que se obtém o efeito
de escala que irá tornar possível o que, sem esse efeito de escala,
não seria realizável.

Contudo, se o estatuto de rigor e de objectividade tem as mesmas
exigências nas relações sociais e nas relações políticas, já não se
poderá ignorar ou ocultar o facto de serem dois campos de acção
muito diferentes, na medida em que há estruturação das vontades,
a mobilização para objectivos, a formação de efeitos de escala,
através da difusão colectiva dos mesmos modos de interpretação,
têm um efeito decisivo na configuração dos quadros de
possibilidades nas relações sociais.

Aparece aqui a dimensão da relação da ética com a política: um
erro na mobilização colectiva, na formação de vontade de um
conjunto relevante de agentes sociais, tem consequências
posteriores que reduzem em tal grau a liberdade de escolha dessas
relações sociais futuras que têm de ser incluídas nos processos de
julgamento e de penalização dos responsáveis  por esse erro.

As melhores intenções e os mais sérios comportamentos serão
seguras receitas para o desastre político se os responsáveis políticos
não souberem interpretar o que são as condições de viabilidade e
de sustentabilidade e, em especial, o que são as suas evoluções no
tempo em resultado das dinâmicas sociais.

O verdadeiro perigo para uma sociedade e para uma economia
não está na vulnerabilidade dos seus dirigentes políticos ou no seu
grau de corrupção individual, o verdadeiro perigo está numa
dinâmica que conduza a sociedade e a economia para campos de
acção, para sistemas de relações, que sejam inviáveis e
insustentáveis.

Na Europa e agora na América do Norte, as consequências da
inviabilidade e da insustentabilidade dos sistemas políticos
estabelecidos põem em causa os partidos e as posições políticas
tradicionais.

Este é o preço que os eleitores amedrontados e furiosos estão a
fazer pagar a todos os que, para se manterem no poder deixaram
de cumprir a ética política da responsabilidade.

Agir? Sim, para evitar a decadência da sociedade, antes que seja
demasiado tarde.

COMUNICADO
O ano de 2003 marca o cinquentenário da chegada da primeira

vaga da imigração Portuguesa no Canadá.  Hoje, a comunidade
portuguesa é representada por mais de 400,000 pessoas em todo
o Canadá, entre as quais cerca de 50,000 estão na região
metropolitana de Montreal.

Tem havido e haverá vários eventos dedicados ao
cinquentenário,  para que de uma maneira simples mas evocativa
e marcante, possamos colectivamente, celebrar este aniversário
com toda a honra e dignidade que merece.

Um destes eventos é a realização de um festival no seio da
Comunidade Portuguesa de Montreal, mais precisamente o
Festival do boulevard St-Laurent.  A rua é encerrada ao transito
durante 4 dias, entre as ruas Sherbrooke e Mont-Royal.  Este ano,
a nosso pedido, a “Société du Développement du Boulevard
St.Laurent” (SDBSL) dedicará o festival à Comunidade Portuguesa.
Contamos já com a colaboração da direcção da SDBSL que nos
ajudará na coordenação, reserva de espaços para espectáculos,
solicitação aos comerciantes para a decoração das suas vitrinas com
cartazes alusivos aos 50 anos da Comunidade, obtenção de licenças,
segurança, etc.  Contamos também com a colaboração de alguns
grupos folclóricos, as nossas Marchas e as diferentes associações
e clubes. O objectivo principal desta nossa participação é o de
festejar os 50 anos da Comunidade Portuguesa projectando a nossa
cultura junto da Comunidade Canadiana e festejar conjuntamente,
com toda a pompa festiva, cor, música e alegria

O sucesso deste evento,  dependerá totalmente da nossa
participação e implicação.   Acreditamos nas nossas gentes e nas
suas capacidades de trabalho colectivo.  Façamos com que este
festival do boulevard St. Laurent seja uma festa de todos nós para
todos nós.

Traga os seus amigos e venham todos festejar estes 50 anos de
comunidade.  Haverá muita música e muito calor festivo.  Portanto
dos dias 21 a 24 de Agosto esperamos por vós.

Natércia Rodrigues
   Comissão Organizadora dos 50 Anos
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Comunidade

Super Especial

Para reservas, contactar o seu agente de viagens.

Montreal (Dorval)/ P. Delgada

Partida: 7 de Agosto
Regresso : 1,2 ou 3 semanas depois

Montreal  (Dorval) / Lisboa

  $689.+ tx

   $789 + tx.++

a revolta...

familiares. Recordo-me de uma
das minhas antigas alunas me
dizer há alguns anos atrás, de
que não gostava de Portugal.
Porquê ? Porque cada vez que lá
ia de férias, ficava em perma-
nência na velha aldeia junto dos
avós e tios, apenas de lá saindo
para a viagem de regresso. Sem
conhecer o país por muito
pouco que fosse. Em contra-
partida, os alunos que comigo
viajaram em 98 numa visita de
estudo e que percorreram
Portugal de norte a sul, onde
contactaram gente de dife-
rentes idades e níveis socio-
culturais, não têm de modo
algum a mesma percepção.

Estamos assim, creio, face a
um problema que muito tem a
ver com a intemporalidade dos
hábitos e costumes, das tra-
dições portuguesas, que a imi-
gração leva consigo para onde
quer que vá e que os filhos,
raramente prolongam. Este
inconformismo, respeitável,
reside a meu ver, na fraqueza
dos pontos de interesse que
certas tradições lhes trans-
mitem, devido, em parte, a um
repetitivo cariz religioso dessas
actividades, em contradição
com os enraizados hábitos  da
cultura anglo saxónica, que é
aquela que com mais frequência
contemporizam.

Não os podemos criticar por
isso. As críticas deverão ser
aceites mais pelos organismos
comunitários em geral, que não
terão podido ou sabido acom-
panhar a evolução dos tempos e
das gentes que com eles nas-

ceram. A cultura das procissões
e das romarias, respeitáveis em
si, não podem ser os únicos
pólos de atracção para uma
juventude em constante desen-
volvimento. Devemos porém,
excluir os extremos.

No respeito mútuo.
O querer enveredar por cami-

nhos totalmente opostos dene-
grindo na passagem o que é
Português, não deverá ser a rota
a seguir.

Impõe-se e é urgente, que se
organizem com os jovens, visi-
tas de estudo a Portugal conti-
nental e insular. Pequenos gru-
pos que em cada ano possam
mergulhar no Portugal antigo e
contemporâneo, recolhendo
dados géo-históricos, visitando
monumentos, cidades, vilas e
aldeias, assimilando conheci-
mentos, estabelecendo o
paralelo entre imagens do pas-
sado e tipos correspondentes da
actualidade. Poder-se-á então,
constatar, que o período do
obscurantismo salazarista —
sempre evocado para justificar
certas ignorâncias, não é parti-
cularmente diferente do
período “duplessista” quebe-
quense. Hoje dir-se-á, outras
épocas, outros hábitos. É bem
conhecida a expressão. No caso
comunitário português em
Montreal, há que saber encon-
trar formas de convivência e de
desenvolvimento comum, que
ultrapassem oportunismos
pessoais.

Visar mais alto que o umbigo.
Crescer. E é possível fazê-lo
sem negar o passado.

Encontrar interesses conver-
gentes. Saber ouvir,  ensinar e
aprender sem preconceitos.

Em todas as idades.
A Sandy, jovem colaboradora

Piquenique do convívio ribeiragrandense
Muito alegria, mas sol…só o das pessoas!

Texto e fotos de António Vallacorba

Ildeberto Silva, industrial da
nossa praça e presidente do
convívio dos naturais do
concelho da Ribeira Grande de
Montreal, organizou recente-
mente com os seus colegas da
direcção e amigos, um pique-
nique no centro de campismo
Domaine Rouville, em St-Jean-
Baptiste.

Evidentemente, estas coisas
são organizadas com antece-
dência, pelo que, e ao contrário
de semelhante evento no ano
passado, chegado o dia, um
domingo, iniciado com chuva, o
Sol foi beijar e aquecer outras
praias, talvez numa troca com as
nuvens, que sobre nós acaba-
ram por lançar o seu manto
cinzento!

Mas ao fim e ao cabo, não
importou, porque o dia aguen-
tou-se e começava a estar no seu
melhor quando foi tempo de
regressar a casa.

Todavia, as pessoas é que
fazem as festas, especialmente

quando dão o melhor de si aos
outros, quando há harmonia e
camaradagem.

“Dar o melhor de si aos
outros”, por exemplo, foi o que
fizeram os membros do conví-
vio ribeiragrande com a comida
e a bebida para a refeição, a par
da dedicação das senhoras,
Isaltina Dias, Odília Morieta,
Fátima Tavares e Lurdes
Pacheco, entre outras, na con-
fecção do debulho e bifanas, e
Moisés Machado e João Silva,
na sardinhada, milho assado,
etc., tendo Mário Morieta con-
tribuído com os apetitosos
caranguejos.

Uma distinção vai também
para o casal José e Odália
Cabral, mordomos do império
de Anjou em 2002 e dedicados
colaboradores em eventos co-
mo este e das festas do Divino
Espírito Santo.

Passar uma tarde inteira
sentados à mesa a comer e a

jogar às cartas, requereu depois
alguma forma de exercício
físico para desgastar toda aque-
la comida, que ainda meteu
melancia fresquinha e doçaria.

Para tal, nada melhor do que
umas modinhas regionais em
que o baile furado foi rei e em
que, também, a voz de Crisália
Couto, acompanhada por um
dos seus irmão do agrupamento
“Estrelas das Noite”, bem
retiniu entre os pássaros e a
luxuriante vegetação.

Uma outra contribuição musi-
cal, veio da parte de Jorge
Pimentel, ao acordeão, e Danny
Cabral, à viola, emprestando
assim ao ambiente aquela ani-
mação de que a Natureza em si
é sempre tão fértil na sua
generosidade, mas que neste
dia ficou a descansar da sua
rotina…

O parque de campismo Do-
maine Rouville, situado nas
imediações do Monte St-Hilaire

e o Parque Otterburn, resplan-
decendo de macieiras e do qual
se recomenda um passeio du-
rante a apanha das maçãs, a
partir de algumas semanas, é
um  centro de lazer privilegiado,
com  espaço para 2000  tendas
e/ou veículos de campismo,
lagos e praias artificiais.

Muitos são os nossos con-
terrâneos que não só veraneiam
aqui nesta altura do ano, como
mantêm a longo prazo, e

constituindo, por isso, uma
pequena comunidade e no que
mais parece ser uma freguesia
em si em geral.

Para o dia 26 transacto, ficaria
agendado o Natal dos campistas
locais, com o desfile de carros
alegóricos e muitas outra di-
versões, numa organização
deste centro de campismo e do
nosso conterrâneo, Jorge
Pimentel.

Cont  da  pág. 5

de um jornal local, assinou
recentemente um texto que
define bem uma parte da
situação actual, ao demonstrar
uma certa frustração pela falta
de participação como público da
classe “mais velha”, numa
actividade cultural que a
juventude terá realizado.
Mesmo se ausência verificada
poderá, talvez, ter sido — mais
uma vez — ocasionada pela
pouca difusão da informação, o
texto é, em si, pela simplicidade
e realismo, um consolo para
ouvidos e olhos cansados de
banalidades e de pseudo-
intelectualismos. E um exemplo
a seguir.

Por fim, e  é o que comumente
acontece, há muita boa gente
que, por ter descontado pouco
no estrangeiro,  prefere nem
pedir a pensão da França ou de
qualquer outro país. Muitas
vezes a baixa pensão que pode-
riam vir a receber acabaria por
interferir no valor de comple-
mentos de reforma de Portugal.

Pronto, aqui lembramos aos
nossos conterrâneos que se por
ventura trabalharam em França
e descontaram para a Segu-
rança Social francesa, nem que
tenha sido apenas um mês e
tenham atingido os 65 anos de
idade, têm direito a reclamar a
reforma.

as escutas...
Cont  da  pág. 5

Fundação
Humanitas

A Fundação Humanitas,
Organismo com fins não
lucrativos para a promoção das
humanidades greco-latinas no
Quebeque, oferece este Outono
um curso sobre a civilização
grega.

O citado curso bilingue sobre
a civilização grega antiga todas
as segundas-feiras de 15 de
Setembro a 15 de Dezembro das
19 às 21 horas. Esse curso está
aberto aos estudantes e aos
adultos e a inscrição deve ser
efectuada antes de 5 de
Setembro.

Para mais informações
contactar: (450) 445-8897.

Noivas

15%

de desconto
em todos

os modelos
de convite

844-0388

4117-A
Boul. St-Laurent
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4833 Jean-Talon est  (514)727-6293

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur
Distributeur

Pagamos-lhe

as taxas

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...

Comunidade

Por António Vallacorba

Nos 50 anos matrimoniais do casal
Maria Teresa e José Raposo

A instituição do Matrimónio
acaba de ficar mais enobrecida,
por ocasião das bodas de ouro
do casal Maria Teresa e José
Raposo.

O feliz acontecimento
decorreu no sábado transacto,

26 do corrente, na sede do
Centro Comunitário do Espírito
Santo, numa iniciativa das filhas
dos celebrantes e perante uma
centena de familiares e amigos,
muitos deles vindos expres-
samente dos estados ame-
ricanos da Califórnia, Arizona,
Rhode Island e Massachusetts.

Foi, de facto, uma festa à
altura das circunstâncias e que
começou com a celebração de
missa de Acção de Graças,
presidida pelo padre Lourenço
Ruba, da Missão Santa Cruz,
coadjuvado pelo diácono
António Ramos.

Na sua homília, o padre
Lourenço, enaltecendo as
qualidades do casal festejado,
disse que foram “…50 anos de
felicidade e labuta, de sorrisos e
tristeza…”, como é próprio e
resultante da existência
humana.

Manuel Pires, genro de Maria
Teresa e de José Raposo, foi o
apresentador das actividades
que iriam decorrer, durante o
que aqueles foram rodeados de
muitas provas de amizade.

Nesse sentido, “palavras de
ouro” foram certamente as
proferidas por Diogo Pimentel,

presidente da Rádio Ponte, de
Fall River, Estados Unidos.
Palavras eloquentes, cheias de
ternura e louvor, naquele estilo
que muito caracteriza aquela
voz da cidade mais açoriana da
América.

Foi, também, uma noite cheia
de agradáveis surpresas, uma
das quais na forma de sessão de
fados, protagonizada pela Lúcia
Belo, filha do casal, acom-
panhada por Francisco Valadas
e Firmínio Teixeira; e quando
ela abriu a sua exibição,
cantando “O Passarinho”
juntamente com a filhinha
Ashley, para encanto de todos.

Ao longo do jantar, de
excelente qualidade e con-
feccionado pela direcção do

Centro, foi exibido um vídeo
referente a alguns momentos
mais memoráveis do casal e
família.

O baile foi animado pela
Discoteca X-Treme, com o Tony
Medeiros

A Maria Teresa e o José – ele,
natural da freguesia de S. Pedro,
Angra do Heroísmo; ela, dos
Altares, ilha Terceira -, vieram
para o Canadá em 1969. São pais
da Lúcia Belo, Dina, Liliana
Pires e de Maria  Madalena
cujo prematuro falecimento
causou desmesurada dor a toda
a família e a quem conhecia a
simpática jovem. Têm, também,
oito netos e uma bisneta.

Cedo, este simpático casal se
tornou popular no círculo de
amigos da comunidade, onde,
graças às suas qualidades
morais, cívicas e nobres
sentimentos, tem merecido a
maior estima, respeito e con-
sideração.

Paralelamente, José Raposo,
à semelhança de muitos outros
nossos conterrâneos e com-
patriotas que se preocuparam, e
se preocupam, com questões
religiosas e culturais, tem
“obra” edificada a nível ins-
titucional, pois ele é um dos
fundadores do Centro Comu-
nitário do Espírito Santo, ao
tempo de Anjou e hoje Anjou/
Montréal, onde anual-mente se
realiza uma das mais nobres
festas do Divino e à qual toda a
família se tem dedicado ao longo
destes últimos anos.

Felicitamos o casal Maria
Teresa e José Raposo, com
votos de muita saúde e muitos
mais anos de vida.

E…ficamos agora à espera
das bodas de diamante!

Inteligência é Sinónimo de Êxito?

“Sob  o ponto de vista prático, a
inteligência é a faculdade de
adaptação às diversas situações da
vida” (Claparède)

Durante 35 anos passaram-me
pelas mãos mais de 15000
estudantes, geralmente entre os
17 e 30 anos, uns mais ou menos
inteligentes, outros mais ou
menos brilhantes, uns (em
grande percentagem raparigas),
voavam alto como águias, outros
arrastavam as asas pelo chão.
Após os estudos, na vida prática,
nem tudo continuava assim:
muitas vezes os primeiros
desciam e os segundos subiam...
É que a inteligência tem dife-
rentes formas que escapam às
aparências dos critérios esco-
lares.

Como a vontade, a inteligên-cia
é  uma  faculdade  do espírito:

- Ora designa uma certa
categoria de actividades – os
actos “inteligentes” que se
distinguem dos actos instintivos
e automáticos;

- Ora designa a faculdade de
conhecer e de compreender – de
adaptar o seu compor-tamento às
circunstancias de cada momento;

- Ora enfim, significa o
rendimento do mecanismo
mental (como quando se diz de
uma criança que é mais ou menos
inteligente).

“Não há uma inteligência, há
diversas formas de inteligência”.

- Inteligência conceptual
pura – Inclinação para as
Matemáticas, Filosofia, (Lógi-ca,
metafísica), Teologia, Psico-
logia... é  própria do tipo “intele-
ctual” puro e do geómetra.

- Inteligência Verbo-
conceptual – Facilidade na
dissertação, redacção, expli-
cação dos textos; ela é intuitiva e
corresponde a uma certa fineza
de espirito – jornalismo, comu-
nicação, turismo, secretariado,
ensino, pedagogia.

- Inteligência Conceptual
Física – Gosto pelas Ciências
Naturais: física, química, biolo-
gia, medicina.astro-física...
geografia...

- Inteligência Conceptual
Técnica –Gosto pela técnica:
máquinas,  construção, cálculos,
engenharia, arpenta-gem...

- Inteligência concreta
(prática) – Aptidões para tudo o
que tem dimensões físicas, para
a utilização de peças, ferramen-
tas... nas actividades práticas e
úteis em que o espírito se exerce
no contacto com o concreto, com
os materiais...

- Inteligência concreta, não
significa palpável ou sensorial
– é antes a manifestação de
aptidões particulares da inteli-
gência abstracta que se exercem
em situações de ordem material.

- Inteligência Imaginativa – Na
música, pintura, poesia, no teatro,
nas artes

A inteligência não é uma
função que se isola num “sítio”;
ela está presente em todo o
comportamento humano.

A inteligência mede-se por
meio de “testes”:

Provas verbais – vocabulário,
informação sobre cultura geral,
compreensão, aritmética, se-ries
de números a repetir, seme-

lhanças  entre objectos ou ideias;
Provas de ordem prática –

imagens a completar, cubos,
códigos, combinações mecâ-
nicas, cálculos elementares,
construções de “puzzles”
(enigmas).

Tudo deve ser realizado num
espaço de tempo regulamentar.

A inteligência animal, porque
os animais também têm
inteligência (instintiva), mede-se
pela aptidão, por exemplo, de
fazerem desvios para obterem
determinados resultados, ou,
como o macaco que é capaz de
utilizar objectos, por sua
iniciativa, para colher frutos das
árvores...

O desenvolvimento da in-
teligência da criança, está ligado
ao desenvolvimento da
linguagem: aos dez meses já
tem o grau de inteligência do
macaco, embora depois o
ultrapasse rapidamente.

A inteligência e vontade
embora ambas faculdades do
espírito, são independentes. A
inteligência não é o mesmo
que memória ou força de
vontade. A memória e a força
de vontade são qualidades da
vontade.

A finalidade da orientação
profissional consiste em
descobrir a inteligência
particular de cada indivíduo para
lhe permitir realizar com êxito a
sua especialidade e resolver
problemas em todos os domínios
– o que não acontece com os
animais, geralmente deso-
rientados diante de dificuldades
novas, inesperadas, que uma
criança é capaz de resolver
sozinha.

Na vida, mais vale um indi-
víduo menos inteligente mas
honesto e persistente, do que
inteligentíssimo, mas pre-
guiçoso.

“Ser inteligente é saber julgar,
é saber empregar o verbo ser lá
onde é necessário”.( Comte)

Por Manuel Alves Louro
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 30-06-2003

1EURO=1.5908Cd

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. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

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

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 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
Centro Cristão da Família             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, Quintas: e Sextas
 9 às 12:30 horas

Quartas
9 às  12:30 e das 14  às 17 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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALFRED DALLAIRE
1350  Autoroute 13, Laval
Nancy Costa cel.                     (514) 567-0609

†

José Tavares Pereira
1922 – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Julho de 2003, com a idade
de 81 anos, o Senhor. José Tavares Pereira, natural de Rabo de
Peixe, S. Miguel, Açores, esposo da Senhora Idalina da Ponte.

Deixa na dor sua esposa, seu filho José (Margarida
Rodrigues), suas filhas  Virgínia (António  Pereira), Luísa
(Manuel Macedo), Conceição (António Cabral) e Idalina (José
Correia).seus netos  Connie, Filomena, Joe, Manny, Sabdy,
Suzette, Danny, Diana, Maggy, Sonia, Daisy, Steve, Jason, Kevin,
seus cônjuges e seus 8 bisnetos.sobrinhos(as),  assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire

1120 Jean Talon est
Eduino Martins (514) 270-3112

Após missa de corpo presente, no Sábado 19 de Julho de 2003,
pelas 10h00, na igreja de Santa Cruz, foi a sepultar em  cripta no
Mausoléu Marguerite d’Youville, cemitério da Côte des Neiges.

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

†

António Pimentel
1926  – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 18 de Julho de 2003, com a idade
de 77 anos, o Sr. António Pimentel, natural de Água de Pau, São
Miguel, Açores, Portugal,.esposo da já falecida Maria de Lurdes
Esteireiro.

Deixa na dor seu filho Luís (Ginette da Ponte), suas filhas
Maria dos Anjos (Mário Amaral), Natália (Manuel Oliveira),
Eduarda e Zélia (Matteo Pugliese) seus netos Deborah, Randy,
Peggy, Jason, Kevin, Ashley, Christopher, Tania, Mattew,
Alexander, Derick, Samantha e Jenniffer, seus irmãos José
(Julieta Damasio), Serafim (Joana Pimentel) suas irmãs Lurdes
(Armando Vieira), Georgina e Eduarda (Ramiro Câmara)
sobrinhos (as) assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire inc.
1120 Jean Talon est

Eduino Martins (514) Tel. 270-3112
Uma missa de corpo presente, teve lugar na igreja de Santa

Cruz, na Segunda-feira 21 de Julho às 10H00 e foi a sepultar em
crypta no Mausoléu St-Martin

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

†

Olinda Conceição Jorge
1935 – 2003

Faleceu em Montreal, com a idade de 68 anos, a Senhora
Olinda Conceição Jorge, natural de Sabugueiro, São Bento,
Porto de Mós, Portugal, esposa do Senhor Manuel Jorge que
deixa na dor, assim que seus filhos Agostinho (Maria
Antémia), Natália (António Vasco), Idalina (António
Cordeiro) seus netos Tiago, Vanessa, Mélanie, Liliane e
Bradon. Irmãos (ãs), sobrinhos (as), familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire

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

Após missa de corpo presente, na Segunda-feira 14 de Julho
de 2003, pelas 10h00, na igreja de Santa Cruz, o seu corpo foi
transladado para o cemitério de São Bento, Porto de Mós,
Portugal.

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Avaliação gratuita

       À Venda
Nós queremos a reforma!.
Quer trabalhar por sua conta ?
Aqui tem a grande opor-
tunidade. Garagem de bate-
chapas equipada, com boa
clientela, no centro da Cidade

de Gatineau (Hull), com casa ao lado completamente
renovada com rendas.
 Peça informações ou venha ver.

Telefonar de segunda a sexta das 08:00 am às 05:30
pm.

      1-819-771-0413   Fax: 1-819-771-2703

Precisa-se de paisagistas c/ exp. em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário baseado na experiência.
Contactar contramestre :

António Cabral
(450) 963-3462

83 CASAS  VENDIDAS EM 2002!

Homens c/experiência para renovação
interior.

(514) 992-8224

Operários c/mín. 5 anos exp.em pavé-
uni, muros etc. Disponíveis  para trabalho
em horário prolongado

Frank
(514) 820-5247

DIVERSOS
Espaço disponível em contentor para o
mês de Agosto. Zona centro (com
possibilidade de entrega)

271-3985
Paget : 801-9891

VENDE-SE

Procura-se senhora portuguesa para
viver em Lasalle com senhora de
idade, 6 dias por semana.
Bom salário. Referências.

Contactar Leonor
(514) 738-1892

Entre as 9Hrs a.m. às 8Hrs p.m.

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

Pessoa para trabalhos de paisagista,
asfalto, pavé-uni, muros, com ou sem
experiência.

(514) 231-7583

Costureira com experiência.

(450) 663-6644

3½ no centro de Portimão, junto
à Câmara Municipal, c/ 1 quarto
fechado, salão c/ sofá-cama
duplo. A partir de $50.00 por dia.

Raoul : 844-0388
Silvina: 011-351-919110837

ALUGA-SE
Aluga-se 5½ na rua Barclay.
Distrito Côte des Neiges
Livre no 1 de Agosto.

(450) 625-7103

ALGARVE
Livre na segunda  quinzena de
Agosto e primeira de Setembro

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

TERESA SILVA
Agent immobilier affilié

groupe sutton - sélect
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

Esc.: (450) 434-4400 - Cell.: 949-7320
FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON, QUÉBEC

Gostava de comprar casa
mas não tem

capital para a entrada?
Não se preocupe!

Agora pode fazê-lo!
Contacte-me para mais

informações.

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 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

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

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

$255.000

REMAX AMBIANCE INC.

$255.000

Duplex 2x4½, garagem, junto
da Promenade Fleury/Metro
H.Bourassa

$169.500

AHUNTSIC

“Cottage” 7½ destacado c/
garagem, quartos espaçosos,
chão em madeira envernizada

$189.000.

VILLE DE ANJOU LAVAL PT-VIAU

Cottage, com 2 terrenos que
podem ser separados, c/4 quar-
tos, cave acabada, pisci-na,
junto ao Metro e próximo de
H.Bourassa

$ 169.500.

AHUNTSIC

Metro Crémazie  Grande “Bun-
galow”  destacado 8 ½, 5 qtos.
2 casas de banho, garagem
etc.prx. Centre Robillard.

AHUNTSIC

Bom triplex, chão em madeira,
próximo do Metro H.Bourassa.
Impecável. Apartamento libre
para o comprador.

$255.000

sucessão

Cursos de música (acordeão e piano
electrónico) oferecidos aos sábados em
Rosemont. Para todas as idades. Porque
os lugares são limitados os interessados
devem comunicar o mais rápido possível.

Gabriela Gil
(514) 296-7394

Costureira c/experiência  em alta
costura

Lúcy  ou Fernanda
(514) 426-1588

Pessoal para trabalho geral e operário
com  experiência em  dobrar aço.

Gil da Silva
(450) 434-4748
(514) 708-3207

 Companhia de
paisagistas precisa
de empregados com
ou sem experiência.

  Salário :
12 a 14 dólares / hora

Tel.: (514) 259-5120

IMMEUBLES PRÉDIAL INC.
Courtier Imm. Agréé

213, Rachel Este
Esc.: 845-7201 - Res.: 337-1978
Fax: 845-7202

Victor Raposo

Casas à venda em Montréal e arredores

A experiência e honestidade
há mais de 30 anos ao serviço da

Comunidade Portuguesa

Oferece-se espaço em contentor para a
zona de Lisboa.

Fátima
271-2125

Passat  GLS
Mags 17”, branco, 5 velocidades, todo
equipado.Motor, embraiagem,
transmissão   novas.

Contactar:  Lise 945- 4055
845-3291

CDM
Impressões numéricas,   cópias em cores e preto e branco,
laminagens, aluguer de computadores e muito, muito mais.

 4117-A  St-Laurent  844-0388

Pessoas para confecção de amostras
únicas para trabalhar em casa. Deve ter 2
máquinas. Trabalho parcial.
Experiência necessária.

Tel. 272-4214
270-4444

OFERECE-SE
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Regiões

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

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

SUPER ESPECIAL
DE  AGOSTO

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

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

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

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

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

•crèches  •ect...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

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

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

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...

Na rota da vinha e do vinho do Ribatejo

A lezíria ribatejana e a  DJF Vinhos

A poucos quilómetros a norte
de Lisboa, na margem esquerda
do Tejo, estende-se a lezíria
ribatejana. Se outrora a região
foi, sobretudo, celeiro de

Texto e fotos por Amadeu Moura

Portugal e terra de touros e
campinos, hoje em dia, grandes
extensões de áreas de cultivo
mudaram, convertendo-se  à
vinha. E com resultados en-
corajadores. Nestes últimos
anos, o Ribatejo tem despontado
como  a região vinícola
emergente e tem atraído novos
produtores. Como os solos são
propícios ao cultivo da vinha e a
topologia do terreno favorável à
mecanização, tanto os antigos
como os novos produtores
lançaram-se na plantação de
novas vinhas com castas
estrangeiras e nacionais e os
resultados têm ultrapassado as

melhores expectativas.
Ao turista enófilo que queira

conciliar as suas duas paixões,
sugerimos uma ida até
Santarém. Ao cair do dia, uma
saltada até às Portas do Sol para
admirar a lezíria banhada pela
luz do sol poente. Jantar num
dos bons restaurantes da cidade
e, no dia seguinte, iniciar a sua
rota do Ribatejo.

E, porque não, começar pela
Quinta da Fonte Bela. Pro-
priedade imensa, colossal, que
chegou já a ter 6.000 hectares e
que produzia milhões de litros
de vinho por ano, entre muitas
outras coisas. As instalações,

enormíssimas para as neces-
sidades actuais, armazenam
tonéis imensos e uma destilaria
antiga, mas potentíssima, que
fazia aguardente que chegava
aos 96º! Instalações que
representam bem uma  época
do nosso país e que convém
preservar. Esperemos que o

desenvolvimento da DJF
Vinhos possa vir a dar utilidade
a todo este património. A DJF
Vinhos é a sociedade  formada
por  Dino, Fausto e José à qual
se veio juntar o Sr. Duarte

Carvalho e Silva, bisneto do
fundador da Fonte Bela. Cada
um dos sócios ocupa-se de áreas
diferentes da companhia e o
«José»  refere-se ao enólogo
José Neiva Correia. Formado
em Bordéus e na Alemanha,
este enólogo, com uma visão
muito peculiar do mundo do
vinho, tem vindo a  lançar
grandes pedradas no charco,
agindo quase sempre em
contra-corrente da tendência
nacional. Um dia afirmou que
«quando um dos seus vinhos
ganha um prémio, baixa o
preço!» Ia caindo o «Carmo e a
Trindade»! Os seus pares
ficaram indignados. Recen-
temente reincidiu declarando
que o seu objectivo é fazer
vinhos que as pessoas gostem e
com preços acessíveis. «Não
quero fazer Rolls-Royces e
Bentleys  só para meia-dúzia de
consumidores mas sim fazer
Mercedes ao preço de
Volkswagens ou de Skodas!».

Esta filosofia tem servido bem
a DJF Vinhos. Prova-o a sua
expansão com apenas 3 anos de
idade. Anualmente, a produção
total atinge os 8 milhões de
garrafas, sendo cerca de 90%
vendidas no estrangeiro.  A DJF
Vinhos está em todas as regiões
vinícolas portuguesas (Douro,
Beiras, Dão, Bairrada, Ribatejo,
Estremadura,  Terras do Sado,
Palmela e Algarve) com a
excepção do Alentejo e as
marcas  próprias  atingem

quase as 50!
Na Quinta da Fonte Bela

foram plantadas novas vinhas.
Podemos apreciar uma delas
com a casta Fernão Pires.
Geometricamente plantada,

com rega automática de gota a
gota. Era um gosto ver os
cachos pendurados a ama-
durecerem sob o sol ribatejano.
José Neiva e Duarte e Silva
estavam orgulhosos da aposta
que tinham feito. E ficamos
espantados ao sabermos que a
vinha tinha sido plantada por
uma companhia francesa e que
a vindima – mecânica – também
era feita por uma companhia
gaulesa! Não há nada como
recorrer a especialistas para se
obter o melhor rendimento.

Prova dos vinhos
Grand’Arte é a linha de

vinhos da DFJ, digamos de topo
de gama, já que são elaborados
com  castas nobres, nacionais e
estrangeiras. Quem diria que a
casta Alvarinho extraída ao seu
meio dito natural, as margens
do rio Minho, daria, lotado com

Chardonnay, um excelente
vinho branco com uma
concentração que não fica nada
a dever à sua congénere
minhota? E o monocasta
Touriga Nacional? Que se bate
de igual para igual com colegas
de custo muito superior? O
Caladoc, uma cepa híbrida vinda
dos lados da França, também
impressiona e há que augurar-
lhe um bom futuro. Igualmente
para a francesa Alicante
Bouschet.

Outros vinhos há feitos com
castas nacionais, como por
exemplo a Trincadeira, Tinta
Roriz, Touriga Franca,
elaborados pela mão de mestre
de José Neiva, que atingem
pontuações elevadas em provas
cegas. E, além do mais, com o
aspecto positivo de que a
relação qualidade/preço os
torna muito apetitosos no
mercado.

Vinhos DJF no Canadá
No mercado canadiano, tanto

no Québec como no Ontário, já
se encontram à venda alguns
dos vinhos DFJ.

No Québec, cuja repre-
sentação está a cargo da Alivin,
o consumidor pode encontrar
nas prateleiras da SAQ, o Vinho
Regional Bela Fonte Jaen
2000 (Nº 902478 a 15,45$).

O Ramada 2000 (Nº 908171
a 8,95$) é um vinho tinto ligeiro,
leve e frutado, bom para
acompanhar castanhas as-
sadas. É um dos vinhos mais
baratos no mercado. E para
terminar, o Vinho Terras do
Sado, Pedras do Monte (Nº
902486 a 11,95$). Vinho
elaborada com a casta Periquita,
ou seja a Castelão. Um muito
bom vinho desta região.

No Ontário, encontramos

este mesmo vinho Pedras do
Monte (Nº 565762 a 8,75$).
Como vêem a um preço muito
mais em conta. A um preço
destes não se pode pedir mais.

Coordenadas para os
viajantes

Rota da Vinha e do Vinho do
Ribatejo

Rua Campo Infante da
Câmara

Casa do Campino, 2000-014
Santarém
Tel: 243 330 330
Fax: 243 330 340

Mario Silva, Luís Tavares Bello,
José Neiva e Carvalho e Silva nas vinhas

E-Mail: info@rotavinhoribatejo.pt

CDM
Infografistas
Fotocópias

Bandeirolas etc., etc.
4117-A St. Laurent

844-0388

O  signatário, José Neiva, Mário Silva  e Duarte Carvalho e Silva

A Rota do Ribatejo

As Cegonhas na Quinta da Bela Fonte
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Desporto

Oração infalível
Ao Divino Espírito Santo, ao Menino Jesus e Sua Santíssima

Mãe e Santo António
Oh! Jesus que disseste, pede e receberás, procura e acharás,

bate e a porta se abrirá.  Por intermédio de Maria vossa Mãe
Santíssima, eu bato, procuro e Vos rogo que minha prece seja
atendida. (Menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que disseste:  Tudo o que pedires ao Pai em meu nome
Ele atenderá.  Com Maria Vossa Mãe, humildemente rogo ao Pai
em Vosso nome que minha prece seja ouvida. (menciona-se o
pedido)

Oh! Jesus que disseste:  O Céu e a Terra passarão, mas a minha
palavra não passará.  Com Maria Vossa Mãe Bendita, eu confio
que a minha oração seja ouvida. (menciona-se o pedido)

Rezar três Avé-Marias e uma Salvé-Rainha.  Em casos urgentes,
esta novena deverá ser feita em 9 horas seguidas.  Publicar a
oração assim que receber a graça.

Agradeço a graça recebida.
                                                 C.N.

PRECE  MILAGROSA
Confio em Deus com todas as minhas forças.  Por isso peço a

Deus que ilumine o meu caminho, concedendo-me as graças que
tanto desejo e me dê sorte e sucesso em todos os actos da minha
vida e me salve de todos os males e desgraças.

Mande publicar esta oração e observe o que vai acontecer no
quarto dia.

M.S.

Vidente Médio
Dom Hereditário

Resolve os seus problemas
Especializado no amor
Sorte no negócio
Desenfeitiçamento

Pagamento após resultados
Tel.: (514) 777-8801

Resultados surpreendentes. Sigilo absoluto

Rochemback e Ronaldo em bom nível
Sporting-Club Brugge, 1-1 (3-2, g.p.)

O Sporting venceu o Club
Brugge no desempate por
grandes penalidades (3-2)
depois de um empate 1-1 no
tempo regulamentar, no quinto
jogo da pré-época, realizado no
Estádio Municipal da Marinha

Grande. Os leões de Fernando
Santos entraram de forma
fulgurante na partida, domi-
naram claramente a primeira
meia-hora, mas voltaram a
manifestar muita dificuldade
em colocar a bola na baliza

adversária. Rochemback
deixou claro que é reforço e
Ronaldo animou todo o jogo
com uma mão cheia de
«truques».

Fernando Santos voltou a
apresentar um 4x3x3 muito
ofensivo, com Ricardo na baliza,
um quarteto defensivo com-
posto por Mário Sérgio, Hugo,
Beto e Rui Jorge, apoiado por
Rochemback, um pouco mais
adiantado. João Pinto e Pedro
Barbosa jogaram soltos no
meio-campo, enquanto Ronaldo
(direita) e Tello (esquerda)
apoiaram Silva pelos extremos.
Os leões entraram de forma
fulgurante, com Ronaldo a trans-
bordar de imaginação no lado
direito. Em poucos minutos, o
jovem avançado pôs o público a
bater palmas com os seus dribles
recheados de pequenos porme-
nores de que os adeptos tanto
gostam. Com Rochemback a
assumir um papel determinante
na distribuição do jogo, fazendo
a bola rolar para os extremos, os
leões jogaram em velocidade,
trocaram bem a bola, com
Pedro Barbosa e João Pinto a
explorar muito bem os espaços
concedidos pelo adversário.

Os jogadores do Sporting
souberam tirar proveito da
técnica mais evoluída para bater
um adversário mais alto (os dez
jogadores de campo tinham
mais de 1,80m). Ronaldo foi
uma permanente dor de cabeça
para Van der Heyden. O jovem
avançado chegou sempre com
facilidade à linha de fundo,
passando pelo lateral belga com
facilidade, mas depois nem
sempre conseguiu dar à bola o
melhor destino. Os leões cria-
ram toneladas de jogo na área
belga, mas raramente conse-
guiram atirar com perigo à
baliza do veterano Verlimdem.
Um defeito que Fernando San-
tos tarda em corrigir. Em cinco
jogos, os leões contam apenas
com três golos marcados.

Desalento e novo ânimo
Ao fim de meia-hora, o fulgor

dos leões desfez-se em três
tempos. Pedro Barbosa lesio-

nou-se na coxa esquerda e quan-
do os seus companheiros aguar-
davam, distraídos, pela sua
substituição a bola partiu célere,
na marcação de um livre, para o
flanco esquerdo onde se encon-
trava Mendonza sem marcação.
O avançado peruano deu três/
quatro passadas e cruzou para o
segundo poste, com a defesa do
Sporting ainda em recuperação,
onde surgiu Verheyen a en-
costar. Foi golpe duro de en-
golir. Os leões baixaram a cabe-
ça, como tantas vezes fizeram a
época passada e, até ao final da
primeira parte, não voltaram a
pegar no jogo. Neste período, o
Club Brugge fez valer a sua
melhor forma física, uma vez
que têm uma semana de traba-
lho de avanço, e quase liqui-
daram a equipa de Fernando
Santos.

O Sporting regressou ao
campo, tal como na primeira
parte, determinado em chegar à
baliza belga. A pressão foi inten-
sa, os leões voltaram a jogar
bem, com Rochemback em
destaque. O brasileiro mostrou-
se ágil na recuperação de bola e
rapidíssimo a dar-lhe um desti-
no. Quase sempre para um dos
extremos. No entanto, foi num
lance de bola parada que o
Sporting chegou finalmente ao
golo, numa jogada de labora-
tório. Tello já o tinha tentado por
duas vezes sem sucesso. O
chileno remata forte e tenso e
espera que alguém faça o desvio
fatal. Nas primeiras duas vezes,
exagerou na dose e a bola pas-
sou que nem uma bala sem que
ninguém lhe tocasse. A terceira
tentativa acertou na dose de
força e João Pinto, ao seu me-
lhor estilo, desviou a bola de
cabeça para o fundo das redes
flamengas.

Seguiram-se as danças das
substituições e o jogo, que até
estava animado, perdeu fulgor.
As duas equipas perderam en-
trosamento, mas foi sempre o
Sporting que comandou a par-
tida até final. Fernando Santos
tem motivos para sorrir, uma
vez que a equipa tem revelado

estar a evoluir, mas tem ainda
muito trabalho pela frente,
nomeadamente na finalização e
nas movimentações defensivas.

Ficha do jogo
Estádio Municipal da

Marinha Grande
Árbitro: Olegário Ben-

querença (Leiria)
Auxiliares: Luís Marcelino e

Valter Oliveira.
SPORTING (4x1x2x3):

Ricardo; Mário Sérgio (Luís
Filipe, 61m), Hugo, Beto
(Quiroga, 89m) e Rui Jorge
(Paíto, 81m); Rochemback
(Paulo Bento, 79m); João Pinto
e Pedro Barbosa (Carlos
Martins, 34m); Ronaldo, Silva
(Clayton, 73m) e Tello.

Suplentes não utilizados:
Nélson.

Treinador: Fernando
Santos.

CLUB BRUGGE (4x3x3):
Dany Verlindem (Butina, 46m);
Corlelis, Rosenhal, Clement
(Serebrenikov, 80m) e Van der
Heyden; Englebert, Simons e
Gzovdnevic; Verheyen
(Smölders, 87m), Mendonza
(Ceh, 64m) e Stoica (Saeterns,
64m).

Suplentes não utilizados:
Simic.

Treinador: Trond Sollied.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores: Verheyen

(34m), João Pinto (63m)
Disciplina: cartão amarelo a

Mendonza (31m)
Resultado final: 1-1.
Desempate por penalties

(3-2): Ricardo (marcou),
Simons (marcou), Paulo Bento
(falhou), Ceh (falhou), Tello
(marcou), Saeterns (marcou),
Ronaldo (marcou), Rozenhal
(falhou), Carlos Martins
(falhou) e Gzodenovic (falhou).

Sérgio Conceição
«O F.C. Porto é
uma hipótese»

Um dos emigrantes de luxo
do futebol português, Sérgio
Conceição tinha contrato por
mais duas temporadas com o
Inter de Milão, mas acabou por
quebrá-lo na passada, segunda-
feira, depois de uma reunião
com os responsáveis. Um passo
a pensar no futuro, na tentativa
de jogar com mais assiduidade
para chegar ao Euro-2004 nas
melhores condições físicas e
técnicas.

“Toda a gente sabe a simpatia
que tenho pelo F.C. Porto e isso
não é de agora. O F.C. Porto
sempre foi o meu clube de cora-
ção e há-de sê-lo sempre. Se as
coisas se poderão, ou não, con-
cretizar não queria especificar
muito. É um factor de desres-
peito pelos outros clubes que
podem estar interessados em
mim. Do F.C. Porto ainda nin-
guém falou comigo».

Faça desporto.
Desporto é saúde
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Comunidade
Com a abertura, em Laval,  do “Porto Brasa”

Restauração portuguesa mais enriquecida
                                                Texto e fotos de António Vallacorba

A comunidade portuguesa
em geral, mas principalmente a
residente em Laval, tem desde
já uma maior desculpa para
almoçar e jantar fora, quer com
a família, amigos ou em negó-
cios, numa atmosfera en-
cantadora, com boa comida,
excelentes vinhos e cervejas,
música ao vivo e aquele calor tão
típico da hospitalidade por que
somos justamente reconhe-
cidos.

Dir-se-ia mesmo tratar-se de
um ambiente familiar, como se
a pessoa nunca saísse da sua
própria casa, mas com a
vantagem de que são outros a
cozinhar e a servir. O cliente,
aqui, merece tudo isto!

Referimo-nos ao novel
Restaurante Porto Brasa, cuja
inauguração oficial decorreu no
pretérito dia 7 do corrente,
muito embora já tivesse aberto
ao público a 10 de Abril passado,
desde logo merecendo a

preferência da sua futura
clientela e constituindo um
ponto de referência para os bons
apreciadores, qualquer que seja
a sua origem, da tradicional
cozinha portuguesa.

Uma inauguração, aliás,
muito auspiciosa, com a
presença de centenas de

pessoas, muita música, fol-
clórica e para dançar, e comida
para degustar até querer,
graciosidade da casa.

Quem não pôde comparecer,
por compromissos da última
hora, foi Gilles Vaillancourt,
presidente da Câmara Municpal
de Laval, para tal convidado e ele
próprio proprietário do edifício
onde o “Porto Brasa” se
encontra instalado.

Situado num centro comer-
cial do Boul Le Carrefour, com
amplo parque de estacio-
namento, ocupa um espaço
privilegiado, com destaque para
o seu terraço, algo sempre
muito aprazível, quer nas tar-
des, quer nas amenas noites do
verão.

São seus proprietários:
Eduardo Jorge Freitas, natural
de Ponta Delgada; o seu cu-
nhado, João Pimentel, do
concelho do Nordeste; e Agos-
tinho Ferreira, chefe da
cozinha, oriundo das Capelas,
todos da ilha de São Miguel.
Tendo estado os três sócios
desde há longos anos envol-
vidos no ramo da restauração,
trazem a este novo estabe-
lecimento a experiência e a
idoneidade necessárias para
vincar no muito competitivo
mercado da especialidade.

Com 15 empregados, o
restaurante tem em Carole
Sweeney a dedicada e

competente gerente e não só,
pois a simpática e talentosa
senhora é ainda a animadora da
música ao vivo da casa,
formando um duo com o
esposo, Denis DeLuca – este
nas teclas; ela como can-
çonetista. E foi precisamente
com ela que tirámos uma das

várias fotografias, na com-
panhia do Eduardo Jorge e do
Agostinho Ferreira, já que o
outro sócio, João Pimentel,
estava ausente.

O “Porto Brasa” especializa-
se em grelhados à portuguesa
sobre carvão, galinha, cos-
teletas de porco e peixe. A sua

sala e terraço são bastante
funcionais e acolhedores. Tem
várias vitrinas com vinhos do
Porto, tintos, brancos, verdes e
motivos portugueses. Numa
das paredes, à entrada, ressalta
agradavelmente à vista um
sugestivo mural intitulado
“Barco Rabelo”, ilustrativo da
região do Douro com os barcos
carregados de barris do
precioso vinho. A profusão do

mobiliário em madeira por todo
o estabelecimento, empresta-
lhe um “calor” decorativo muito
especial.

A chuva esporádica que caiu
durante alguns breves minutos
e ameaçava estragar a
agradibilidade que se fazia
sentir durante a abertura oficial
do evento, não passou disso –
ameaça apenas. Centenas de
convidados e do público em

geral puderam degustar,
gratuitamente, do vasto bufete
de grelhados para tal preparado
na ocasião, desde as salsichas e
“hamburgers” à canadiana, até
às sardinhas, chicharros,
galinha e saladas comple-
mentares.

Paralelamente, enquanto na
sala os músicos da casa
animavam o ambiente, no
terraço o Jeff Gouveia, da

discoteca J.G Night Pro-
ductions, e o Rancho Folclórico
“Estrelas do Atlântico”,
enchiam o ar livre de boa música
para dançar e bailar, ao mesmo
tempo mostrando uma outra
vertente da nossa cultura.

“A Voz de Portugal” felicita os
sócios do “Porto Brasa”, com
votos de muito sucesso e longa
vida.

Cozinha portuguesa - Especialidade grelhados

2133 Boul. le Carrefour, Laval, Qc.    (450) 682-1955


