
A VOZ DE PORTUGAL, 17  de Setembro  de 2003  - Página

19 de junho de 2002       Ano XLII • Nº 35   email: jornal@avozdeportugal.com     WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM  17 DE setembro de 2003

MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.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

PFG

Científicamente
estudado em  termos

de  segurança
e  estética

Seguro de vida
$200.000,00 T10

Homem        Senhora

           (514) 884-0522

$42.66/m   $30.06/m
  Consulte-me sem compromisso!!!

 50 anos não fumador

363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301
(entre Laurier e Rosemont)

CHEVROLET-OLDSMOBILE -CADILLAC
CAMIÕES CHEVROLET

Financiamento a
“0” %

Clermont paga
a 1ª prestação

TRACKER  4x4

Comece o Inverno com o bom pé com Clermont
Contacte o vosso conselheiro António Saraiva
Clermont, é bem claro. É menos caro !

Le Petit Portugal
A antiga "Casa Benfeito"

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

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

•Carnes  •Frutas  •Legumes

Peixe frito para fora
(por encomenda)

às  Quintas e Sextas

Apontamento

O poder da ganância
*A. Barqueiro

Os vigaristas nigerianos são os
campeões da imaginação e dos
estratagemas mais aliciantes e
complexos. No início da década de
2000, muitas pessoas, nós incluídos,
receberam cartas propondo negócios
chorudos, missivas que incluíam os
nomes de personalidades políticas da
Nigéria que, segundo as informações
fornecidas pelos traficantes, estavam
dentro do esquema e davam o seu aval
ao negócio. Os nigerianos propõem
sempre transacções volumosas, na
ordem dos milhões, não perdendo
tempo com ninharias de pequena
monta.

Evidentemente que, para qualquer
pessoa assisada, as propostas dos
nigerianos são visivelmente frau-
dulentas. Nós próprios enviámos na
altura à polícia uma das cartas
recebidas, mas as queixas apre-
sentadas eram já tantas, que aquela
autoridade se limitou a tomar
conhecimento da tentativa de burla,
adicionando mais uma ao seu vasto
arquivo.

Desta vez, aconteceu no torrão à
beira mar plantado: o nosso belo
Portugal. Dois nigerianos e uma
camaronesa  vigarizaram dois
empresários portugueses, conven-
cendo-os de que possuíam a fórmula
mágica de produzir notas legais de 50
euros.  Na sequência e enquadrado no
golpe, apareceu um outro nigeriano,
muito elegante e bem falante,
hospedado num hotel de 5 estrelas da
capital, figura cuja teatralidade
convincente, mais entusiasmou os
empresários para entrarem no
negócio “da China”. E, vai daí, os dois
compatriotas nossos passaram para a
mão dos vigaristas a enorme quantia
de 500 mil euros, o equivalente a 800
mil dólares canadianos.

Quando descobriram o ludríbio,
Ver  pág.2

Portugal participa na caça à Al Qaeda

Incêndio fere oito bombeiros
Oito bombeiros ficaram feridos na

passada Segunda-feira enquanto
estavam a combater o incêndio da Serra
de Montejunto, concelho do Cadaval.
Cinco deles sofreram algumas
queimaduras mas não correm perigo
de vida, informou o Centro Nacional de
Operações de Socorro (CNOS).

Os outros três bombeiros ficaram
feridos devido a quedas enquanto
estavam a combater o sinistro. O fogo
está activo em duas frentes e encontra-
se próximo das aldeias da Tojeira,
Pereiro e Carvalhal. O CNOS informa
ainda que de momento as populações
não correm perigo.

O incêndio começou ao início da
manhã e neste momento combatem o
fogo 222 homens acompanhados por
65 veículos e um helibombardeiro.

Na Serra de Monchique, distrito de
Faro, 90% do incêndio está sob controlo
mas registaram-se a reactivação de
alguns focos em zonas dispersas. No
combate às chamas estão mais de 200
bombeiros.

O presidente da Câmara de
Monchique já disse suspeitar de fogo
posto na zona depois de terem sido
encontrados pequenos explosivos em
vários locais.

Navios e aviões militares
portugueses têm participado, no
âmbito da Nato, em acções de
fiscalização de embarcações suspeitas
de pertencerem à Al-Qaeda e que
circulam no Mar Mediterrâneo,
disseram  fontes militares.

As fragatas «Vasco da Gama»,
«Álvares Cabral», «Corte Real», as mais

evoluídas da Armada, e os aviões P-3
Orion têm vigiado e inspeccionado
navios no Mediterrâneo Oriental e na
zona do Estreito de Gibraltar, em busca
de informações sobre os operacionais
de Osama Bin Laden, e de materiais
necessários para a execução de
atentados, nomeadamente explosivos
e componentes de armas de destruição

massiva.
Segundo alguns dos militares

portugueses que estiveram envolvidos
nestas operações, «o alvo principal é
informação».

Até ao momento, a Nato não fez
qualquer divulgação dos resultados

das suas operações, especialmente da
utilidade da informação descoberta
para o combate à Al-Qaeda, limitando-
se a divulgar que, até Abril deste ano,
monitorizou mais de 30 mil navios,
tendo inspeccionado 200 navios
suspeitos.

Durão Barroso anuncia  criação de
«barómetro da produtividade»

O primeiro-ministro anunciou na
passada terça-feira que o Governo vai
criar um «barómetro da produtividade».
Segundo explicou Durão Barroso na
sessão de encerramento da apresentação
do relatório «Portugal 2010», este
barómetro «irá testar se estamos no bom
caminho».

O PM adiantou ainda, que este
instrumento de avaliação surge na
sequência das conclusões do estudo
encomendado ao McKinsey Institute
Group (MIG), que garante o PM, «não

Ver  pág.2
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CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS  TARIFAS

OUTONO 2003
Aceitam-se reservas
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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

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

AVISO URGENTE
AOS RESIDENTES PERMANENTES

A partir de 31 de Dezembro próximo deve
obrigatoriamente possuir a CARTA DE RESIDENTE
PERMANENTE para regressar  ao Canadá. Imigração
Canadá recomenda  que faça o pedido ANTES DO
FIM DE SETEMBRO.  IMMCAN INTERNATIONAL
ajudá-lo-á a completar o formulário, por apenas $100.

IMMCAN INTERNATIONAL  (1995) inc.
5415 Queen Mary, suite 4, Montreal,

Tel.487-2888 - Fax:487-2852 -   Email: immcan@hotmail.com

será um trabalho para meter na
gaveta».

Este mecanismo, que será
coordenado pelo Ministério da
Economia em articulação com
outras instituições (associações
empresariais), pretende saber
se Portugal está ou não no
caminho da convergência com
a União Europeia em matéria de
produtividade.

Em declarações aos jorna-
listas, o primeiro-ministro
considerou que 2010 «é um bom
objectivo em termos de médio
prazo» porque, entende,
«Portugal não pode estar
condicionado com o curto
prazo».

Falando ainda sobre a
questão da produtividade, o
chefe do Executivo escusou-se
a tecer considerações de
carácter partidário, mas
reconheceu que «ouve erros
políticos históricos» que ex-
plicam, por exemplo, «o nosso
atraso relativamente a
Espanha».

Antes, na sua intervenção
Durão Barroso tinha afirmado
que, «entre 1997 e 2002, a
produtividade do trabalho em
Portugal divergiu da média
europeia em 5 pontos percen-
tuais».Ou seja, nestes cinco
anos, os portugueses perderam
cerca de 5% do seu rendimento
médio quando em comparação
com a União Europeia.

Cont da   pág. 1

barómetro de
produtividade

dirigiram-se às autoridades policiais para comunicarem o sucedido
e estas, perante um sistema de  vigilância posto em marcha,
conseguiram prender os três indivíduos. Sem, contudo,  poderem
recuperar a verba extorquida aos empresários...

Deste episódio, sobressaem três  conclusões: a capacidade dos
criminosos em activarem a avidez dos “clientes”, propondo-lhes
negócios de lucro rápido e volumoso; o poder da ganância dos
intervenientes lusos, que se dispõem a praticar um acto ilegal de
enorme envergadura; a disponibilidade financeira das vítimas, ao
disporem daquela grande quantia em dinheiro líquido.

Para já, parece-nos que será óbvio que as autoridades
portuguesas procurem investigar onde foram os empresários
buscar aquela importância.  Se o sector industrial está em crise
profunda,

 se 57% das empresas portuguesas não pagam impostos por
ausência (!) de lucros, se existem imensos casos de salários em
atraso e de despedimentos duvidosos, qual terá sido a fórmula, esta
sim mágica, que possibilitou a recolha de meio milhão de euros  em
dinheiro líquido, para entregarem aos nigerianos,  no quadro do
esquema de duplicação de moeda? Acresce perguntar qual teria
sido a instituição financeira (banco, caixa ou companhia de
investimentos) que providenciou esta grande quantidade de fundos
?

 A  Justiça portuguesa anda extremamente ocupada com casos
importantes, os quais mobilizam toda a magistratura, numa altura
em que  são insuficientes os juizes do nosso país. Porém, casos como
o dos empresários vítimas de fraude, devem merecer a atenção dos
responsáveis judiciais, para se descobrir: 1º - como é que tantos
estrangeiros frequentam Portugal para exercerem as suas
actividades criminosas; 2º - quais são as fontes de receita de certos
empresários, que lhes permitem o dispêndio de grandes
importâncias em negócios escuros?

Por último, os dois empresários visavam prejudicar o Estado, com
o acordo estabelecido com os nigerianos, o qual, a concretizar-se,
seria convertido numa actividade criminosa. Sabendo-se dessa
intenção, será pertinente perguntar se os tribunais não vão
processar os dois portugueses,  precisamente com base no intuito
expresso de defraudarem  o erário público.  Isto, na nossa opinião,
é crime punível.

Cont da   pág. 1

O poder da ganância†

Júnior Joaquim Martins
1983 - 2003

Faleceu em Montreal, no dia 13 de Setembro de 2003, com
apenas 20 anos de idade, o jovem Júnior Joaquim Martins, filho
de Joaquim Martins e de Maria dos Anjos Machado.

Deixa na dor seus pais, seus irmãos Tanya, Matthew, Jeffrey
e Megan, seus avós maternos António e Maria dos Anjos
Machado, avós paternos Manuel e Deolinda Martins, tios(as),
primos(as), assim como outros familiares e amigos.

O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 17 de Setembro, das
14h às 22h, no complexo funerário Alfred Dallaire Memoria, 1120
Jean-Talon este (esquina Christophe-Colombe).  O funeral terá
lugar amanhã, dia 18 após missa de corpo presente, pelas 10h00,
na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois para o Mausoléu St-
Martin, Laval, onde irá a sepultar, em cripta.

 Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria

1120 Jean-Talon Este
Tel. 514 270-3112 ou 514 – Memoria

Eduino Martins, conselheiro
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!

Obesidade
Cães e gatos dos países
ocidentais têm de fazer dieta

Cerca de um quarto dos cães
e gatos domésticos da Europa e
EUA sofrem de obesidade e têm
de mudar os seus hábitos

alimentares, de acordo com
um estudo da Academia de
Ciências norte-americana
publicado recentemente.

Os animais de estimação do
“primeiro mundo” sofrem,
afinal, dos mesmos problemas
dos seus donos: peso a mais e
má alimentação, que se
reflectem em propensão para
doenças semelhantes, como
diabetes e problemas cardíacos.

O estudo, de 500 páginas, foi
redigido por uma equipa de
especialistas internacionais e

visa alertar os proprietários de
animais de estimação, e as
empresas de produção de
alimentos para estes, para os
problemas de saúde decor-
rentes da obesidade.

“Se não consegue sentir as
costelas de um cão sob os seus
dedos, o animal sofre prova-
velmente de obesidade”, reza o
relatório norte-americano, que

ressalva o facto de que “se
conseguir sentir as costelas
com um mínimo de gordura e
que a cintura seja facilmente
visível de cima, então é porque
o cão tem o peso ideal”.

Quanto aos gatos, o relatório
é lacónico: “se um gato parece
ter peso a mais, é porque é de
facto obeso”. Isto porque a
gordura deposita-se em locais
bem visíveis nos pequenos
felinos, como nas costas, na
cabeça e nas patas.

“A maneira mais evidente de
ajudar um cão a emagrecer é
dar- lhe porções de comida mais
pequenas e assegurar-se que
ele não come restos vindos da
mesa, ou que não tem acesso
aos pratos de outros cães

vizinhos”, recomenda o rela-
tório.

Os gatos são um caso mais
complicado, tanto pelo seu
carácter independente como
pelo seu proverbial oportu-
nismo: “30 a 40 por cento dos
gatos que tenham alguma
ocasião de comer demasiado,
aproveitá-la- ão”, garantem os
autores do estudo.

Além da identificação dos
sinais de obesidade nos “me-
lhores amigos do homem”, o
relatório identifica as neces-
sidades nutricionais de cães e
gatos, bem como vários
conselhos para mantê-los de
boa saúde, tudo com consulta
livre no site www.national-
academies.org/petdoor NRS.

Avioneta aterra de emergência
na A 1 perto de Fátima

 (Lusa) - Uma avioneta fez a
semana passada uma ater-
ragem de emergência na auto-
estrada A1, perto do nó de
Fátima, no sentido norte-sul,
devido a problemas técnicos,
informou a Brigada de Trânsito
da GNR.

A aterragem da avioneta, que
a meio da tarde estava
estacionada na berma da A1,
não provocou qualquer aci-
dente, não existindo também
quaisquer problemas pessoais.

A retirada do aparelho fez-se

através de reboque.



A VOZ DE PORTUGAL, 17  de Setembro  de 2003  - Página 3

Açores & Madeira
Madeira

Synergie FutureSynergie Future
Conservação de energia

Climatisação e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

762-1697

“A Família Scally`está ao vosso serviço”

500
Aparelhos

a
liquidar

sistemas de
ar

condicionado

termopompas

lareiras

chaminés

Venham ver
ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com

GRANDE  LIQUIDAÇÃO

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

Mais de 40 mil na Expo Porto Santo
A Expo Porto Santo foi

visitada nos primeiros oito dias
por cerca de 41 mil pessoas. Um
número que se previa viesse a
ultrapassar as 44 mil entradas e
que deixou a organização do
certame, a Associação Comer-
cial e Industrial do Porto Santo,

bastante satisfeita. Segundo o
presidente da ACIPS, José
António Castro, «o balanço é
bastante positivo porque
conseguimos atingir os nossos
objectivos em virtude de termos
tido uma grande afluência. As
vendas e o volume de negócios
«também foi bom e até agora as
pessoas, os grandes
responsáveis pelo êxito deste

evento, têm elogiado» quer a
feira, quer a organização. Em
relação ao futuro, o presidente
da ACIPS diz que o objectivo
passa, sobretudo, pelo aumento
qualitativo da feira. «O nosso
objectivo é continuar com a
Expo Nautitur melhorada e
mais qualificada. Estes são os
objectivos da ACIPS, da Câmara
e da Sociedade de Desen-
volvimento. Este é um projecto
que tem de continuar e este ano
foi bem patente a adesão do
tecido empresarial que pôde
demonstrar aquém e além mar
a sua vitalidade e capacidades».
A concluir, refira-se que o êxito
do certame ficou patente ao
longo da semana tendo-se a
Expo revelado o principal pólo
de atracção do Porto Santo
neste período. De todas as
proveniências e idades, alguns
dos mais jovens até tiveram
direito a receber um bilhete de
controlo e entrar nas
estatísticas, foram milhares os
que optaram por passar o seu
serão no recinto da feira.

Extracção de
areia vai ser disciplinada

A extracção anárquica de
areia em terrenos privados tem
os dias contados na ilha do Porto
Santo. Nesse sentido, e
segundo nos adiantou a

directora regional do Comércio
Indústria e Energia, o Governo
está já a trabalhar na elaboração
de legislação específica que irá
regular toda esta actividade.
«Neste momento já existe uma
proposta de projecto de
Decreto-Lei no sentido de
estipular todos os requisitos que
serão exigíveis para o exercício
da actividade de inertes, neste
caso da areia.» Um dos
obstáculos com que a Direcção
Regional de Comércio e
Indústria se tem debatido é a
falta de legislação que pudesse
discipline e regulamente esta
actividade. «A exploração de
areias é uma questão específica
que na legislação que existe ao
nível nacional não está
propriamente contemplada».
Daí a Direcção Regional de
Comércio e Indústria ter
avançado com uma proposta
nesse sentido, que já se
encontra em apreciação pelas
entidades superiores. Isabel
Rodrigues afirma que para já
ainda não existem perspectivas
de quando entrará em vigor esta
nova legislação até porque a
aprovação e criação de uma
regulamentação nesta área é da
competência da Assembleia
Regional. É um processo que,
explica, «tem de ir à
Assembleia, envolve a audição
dos vários intervenientes no
processo e normalmente é
moroso. Por isso não consigo
precisar datas». O certo porém
é que quando essa legislação
entrar em vigor todos os

agentes económicos ou
proprietários que pretendam
continuar a exercer esta
actividade terão obrigatoria-
mente que obedecer a deter-
minados requisitos, caso
contrário terão de abandonar a
extracção de areia. A ideia é por
um ponto final nesta situação,
frisa. Em relação às pedreiras,
outra questão que levantou
algum a polémica há algum
tempo, Isabel Rodrigues
adianta que a todas as que se
encontravam ilegais «foi dado
um prazo para elas fechassem e
pudessem britar toda a pedra

Madeira

que se encontrava armazenada.
Neste momento só a Farrobo
está a trabalhar. Todas as outras
estão encerradas até que
entreguem os respectivos
processos” para poderem ser
licenciadas». Alguns dos
proprietários das pedreiras
encerradas, acrescenta Isabel
Rodrigues, já manifestaram
interesse em continuar com a
actividade, mas até ao momento
ainda não entregaram a
documentação pelo que «neste
momento ninguém está a
trabalhar até que entreguem os
documentos».

Madeira
Museu de São Vicente
no Parque Urbano

São Vicente irá ter dentro de
pouco tempo um núcleo
museológico sobre o mar. A
confirmação foi dada ontem por
Duarte Mendes, presidente da
Câmara Municipal de São

Vicente, na inauguração de uma
exposição que está patente no

Centro de Promoção Cultural.
Segundo Duarte Mendes, «a
Câmara já abordou a Sociedade
de Desenvolvimento do Norte,
para que no Parque Urbano da
vila, que está a ser construído
em São Vicente, seja disponi-
bilizado um espaço para este
museu». Duarte Mendes
também fez um apelo a toda a
população do concelho, para
que «quem tenha em casa
alguns materiais ou docu-
mentos relacionados com o mar
que doe à Câmara para que
assim possa enriquecer este
futuro museu». Presente na
inauguração da exposição
esteve o comandante Tolentino

Andrade, “um homem do mar”,
que ao longo dos tempos
coleccionou e conservou obras
temáticas sobre actividades
marítimas. O seu rico acervo
também se encontra exposto, e
desde logo Tolentino Andrade
se mostrou disponível para doar
todos os objectos à autarquia, de
modo a criar este núcleo
museológico. Segundo o
comandante, «será muito
interessante se a Câmara criar
um centro onde todo este

material esteja disponível para
consulta ao público, possibi-
litando desta maneira que todos
aqueles que gostam do mar
possam cá vir». Refira-se que, da
exposição ontem inaugurada,
constam documentos, livros,
panfletos e outro material
relacionados com o direito
marítimo, pesca, náutica de
recreio, arqueologia suba-
quática, navios e sua história e
construção naval.

Pedras Negras reeditada
e lançada este mês

Será apresentada a reedição
da obra de Dias de Melo.
“Pedras Negras” foi promovida
pelo Governo Regional dos
Açores, através do Museu
Regional do Pico, organismo

dependente da Direcção
Regional da Cultura, será
lançada no próximo dia 22 de
Setembro.

Numa sessão que a ser
presidida pelo director regional
da Cultura, Vasco Pereira da
Costa, o evento decorrerá a
partir das 21 horas, no auditório
do Museu dos Baleeiros, na vila
de Lajes do Pico.

A obra vai também ser
lançada no Museu do Vinho do
Pico, na Madalena, no dia 26 de
Setembro, pelas 21 horas com a
apresentação a cargo de Victor
Rui Dores.

Pico

MARCHÉ  GÉNÉRALE
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   CRÉMAZIE OESTE
  Montreal, Tel.: (514) 271-0873

Garrafões de 13 galões
Esmagadores e Prensas

Nova morada:

Uva esmagada para vinho
pronta a transportar para sua casa

35 tipos de mosto da marca
“Mosti Mondiale”

Mosti Mondiale
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Açores

•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

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

Açores

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

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

(514) 484-3795

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

- Chamada gratuita
-

90 milhões
de euros para a habitação

Cerca de 90 milhões de euros
entre 1997 e 2003, foi o quanto
investiu directamente o Gover-
no Regional dos Açores no
sector da Habitação. A revela-

çãofoi feita pelo presidente do
Governo Regional dos Açores
na sessão de abertura, a que

presidiu, do Seminário “Habita-
ção Social: reflexões e perspec-
tivas”, promovido pela Diocese
de Angra e Ilhas dos Açores, no
âmbito do “Projecto Viver”, em
Ponta Delgada.

Carlos César adiantou que,
em igual período, o executivo
açoriano investiu cerca de 37,5
milhões de euros no Programa
de Erradicação de Barracas,
permitindo o acesso de famílias
a 1.142 novas habitações,
designadamente nos concelhos
de Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo, Ribeira Grande,
Lagoa, Vila Franca do Campo,
Praia da Vitória e Santa Cruz da
Graciosa. Segundo referiu, o
esforço dos VII e VIII Governos
Regionais permitiu já, a mais de
cinco mil famílias, o exercício do

seu direito a uma habitação
condigna. Para o chefe do
executivo açoriano há, no
entanto, ainda muito por fazer
nesta área. Para Carlos César, o
problema do défice habitacional
exige, pela sua dimensão, uma
acção contínua e persistente,
bem como um elevado sentido
de urgência.

“Mais do que dar um tecto,
promover este sector é esta-
belecer o equilíbrio individual e
social em espaços que repre-
sentem uma nova oportunidade
de inserção e um novo ponto de
partida de participação na vida
comunitária”, acrescentou.
Todavia, “é preciso que todos os
agentes com responsabilidade
em matéria habitacional
tenham preocupações de
reabilitação dos chamados – na
terminologia da década de
sessenta – “Bairros sociais”, e
na recuperação de centros
urbanos”. Advogou que a
reabilitação desses espaços,
numa perspectiva multi-
funcional, é não só essencial à
inserção social das famílias que
os habitam, como decisiva para
obviar a fenómenos de atracção
de núcleos com práticas
marginais que depois de
instalados são dificilmente
removíveis.

Carlos César vai continuar a

apostar numa política de
descentralização, nomeada-
mente, na construção e
reabilitação em todas as
freguesias dos Açores com
maiores carências habitacio-
nais, de modo a conter êxodos
populacionais e a fixar, ou
mesmo atrair, casais jovens,
numa política de rejuvenes-
cimento da ocupação e do
desenvolvimento rurais e, no
próximo ano, o Governo Regio-
nal dos Açores irá dar maior
atenção à recuperação de
habitações degradadas, através
de mais apoios e facilidades no
acesso a esses benefícios. O
chefe do executivo açoriano
pretende que cada habitação
seja um espaço que proteja a
vida das pessoas e as estimule à
plena integração individual e
colectiva.

“O acesso a uma habitação
condigna, a cuidados de saúde,
à educação, à formação e ao
emprego é condição essencial
do pleno exercício da cidadania
e fundamento estruturador de
uma verdadeira sociedade
democrática. Preconizou,
ainda, que a habitação constitui
o ponto de partida de qualquer
intervenção que vise o combate
à exclusão e a promoção da
qualidade de vida”, concluiu
Carlos César.

Noivas 15 % de desconto
em todo o tipo  de convites de casamento

Typogal
4117-A St-Laurent 844-0388

Arménia Teixeira
Advogada

1303, Avenue Greene, # 403 H3Z  2A7
ateixeira@cam.org

Tel. : (514) 931-3883 ext. 16
Fax : (514) 624-8632

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.L.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa
Senhora Aparecida, Vós que amais e guardeis todos
os dias, Vós que sois a mais bela das mães, a quem
eu amo de todo o coração, eu Vos peço mais uma vez
que me ajudeis a alcançar esta graça por mais difícil
que seja (fazer o pedido). Seis que Vós me ajudareis,
me acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três Avé-Marias. Fazer esta
oração três dias seguidos e alcanará a graça por mais
difícil que seja. Mandar publicar. Caso extremo, fazer
a oração em três horas. Agradeço à Nossa Senhora
Aparecida por esta graça.

M.F.

†
João Pinho
1935 – 2003

Faleceu em Montreal,  no dia 30 de Agosto de 2003, com a idade
de 68 anos, o Sr. João Pinho, natural de S. João da Madeira,
Portugal.

Deixa na dor sua filha Sra. Marie-Eve Bergeron Pinho, sua irmã,
assim como muitos familiares e amigos.

O corpo foi trasladado para o cemitério de S.João da Madeira,
Portugal, onde foi realizado o funeral no dia 02-09-2003.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memória

528 Rachel Este
Eduino Martins, Tel.  270-3112

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

†

Elias Marques
1958   - 2003

Com 45 anos de idade, faleceu em Montreal, no dia 10 de
Setembro de 2003, o Sr. Elias Marques, natural de Vila das Lajes,
Terceira, Açores.

Deixa na dor sua esposa Sra. Paula Dias, natural de Ponta
Delgada, São Miguel, Açores, seus filhos Rui Paulo, Pedro
Miguel, Elio Filipe e Michel, sua mãe Isaura Medeiros, seus
irmãos Eduardo(Eva), Veríssimo(Filomena), Honorato(Ema),
Isaura(Diamantino), Alice(Marco), Marco Paulo e Mário Jorge,
cunhados(as), sobrinhos(as), assim como outros familiares e
amigos.

O funeral teve lugar Sábado, dia 13 de Setembro, após uma
Liturgia da Palavra no salão funerário, pelas 10h00, seguindo
depois para o cemitério Repos St. François d’Assise, onde foi a
sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria

1120, Jean Talon Este
Tel. 514 270-3112 ou 514 - Memoria

Eduino Martins, conselheiro
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,

vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se associaram
à sua dor e lhes manifestaram o seu pesar através da sua presença,
palavras ou gestos de amizade.  A todos um sincero Obrigado e
bem-hajam.
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Opinião

Pequenos anúncios
844 - 0388

Ninguém quer assumir responsabilidades
As pontes continuam a cair

Por Augusto Machado

Desta vez foi o colapso da passagem
pedonal do IC-19, em Sintra, uma das
vias mais movimentadas do País que
deveria ter durado 50 anos e durou
apenas 14. Afinal, o Instituto de
Estradas de Portugal (IEP) pouco ou
nada aprendeu com o fatídico acidente
da queda da ponte de Entre-os-Rios em
Castelo de Paiva.

Três dias depois do acidente no IC-19,
a respectiva comissão de inquérito
concluiu o óbvio: não há

responsabilidades, nem há causas que se possam atribuir à queda.
Foi um acidente. Foi apenas uma ponte para peões que caiu – na qual
horas antes teriam feito obras de reparação. Aconteceu! E, segundo
as palavras do porta voz de serviço, só não acontece todos os dias
porque uma força amiga e misteriosa vai mantendo as pontes no ar
apesar dos seus “defeitos graves de concepção” e dos embates
“violentíssimos” que sofrem.

Mas, alguém deve ser responsável. O Estado deixa nascer as
pontes tortas com uma “concepção estrutural” deficiente. E depois
são os constantes embates violentos dos camiões que não respeitam
as regras de trânsito. Já sabemos como se conduz em Portugal. E,
por último, já em desespero, aplica-lhes umas obras de reparação
– os tais remendos para remediar. Isto aqui é só remendar.
Raramente se construi alguma coisa a pensar no futuro. Foi o caso
desta ponte – ao fim de meia dúzia de horas de ser reparada estava
estatelada no meio da via rápida. Houve muita sorte, para além ter
havido quatro feridos, dois com gravidade, o acidente aconteceu
numa hora em que havia pouco tráfico.

Logo a seguir foi nomeada uma comissão de inquérito pelo
próprio Estado para apurar responsabilidades. Portugal tem destas
regras. Antes de mais, nomeia-se uma comissão de inquérito que
é suposto analisar o comportamento de quem a nomeou; depois,
e perante o relatório inconclusivo apresentado pelos nomeados,
surgem os votos de confiança que garantem a impunidade de todos
envolvidos – o ministro tem confiança no secretário de Estado; o
secretário de Estado tem confiança no presidente do Instituto de
Estradas de Portugal; e o presidente do IEP aproveita a ocasião para
reafirmar a sua confiança em todos os técnicos que dependem de
si. Ao contrário do que possa parecer, a queda de uma ponte só
reforça o clima de confiança que reina entre os responsáveis. No
fundo, ninguém  é responsável – foi apenas um acidente. Estas
coisas acontecem, dizem eles. E continua-se, obra, após obra, a
cometer os mesmíssimos erros. É o País que temos! Lindo e
maravilhoso. Mas por favor, haja mais fiscalização na rede
rodoviária e apurem e assumem as responsabilidades.

Entretanto, ficou a saber-se que qualquer automobilista está
sujeito a levar com uma ponte em cima. Pois existem mais 23 pontes,
com a mesma estrutura com a que caiu, que podem desabar em
qualquer momento. Basta passar no sítio errado à hora errada. De
acordo com o presidente do IEP, não há fiscalização que detecte os
“defeitos graves de concepção” que afectam as pontes deste país.
Como ele próprio explicou, no caso do acidente no IC-19, “só foi
possível detectar que a estrutura estava debilitada a partir do
momento em que ela caiu no chão”.

E as palavras do presidente do IEP não são, de maneira alguma,
tranquilizadoras para quem viaja nas estradas do país ao dizer: “Não
há qualquer vantagem em andar a mexer nas pontes suspeitas de
estrutura defeituosa, antecipando a sua hipotética queda. Mais vale
estar quieto e rezar para que elas caiam ao domingo, quando não
há horas de ponta”. Pois é, talvez seja mesmo esse o mal deste país;
crendo que rezando os problemas desaparecem – esperando que
o bom Deus endireite o que se faz torto e nos salve do inevitável -
a tragédia.

Viagra vertebral
Por Raúl Mesquita

O primeiro homem, Homo
erectus, descendente de um primate
que é também o antepassado dos
macacos actuais, apareceu há mais de
um milhão de anos.

O seu corpo é constituído por uma
armação ossosa—o esqueleto—que
suporta o seu peso e protege um
grande número de órgãos vitais.

Os seus três tipos de ossos — os
longos, os curtos e os espalmados —
são duros e  resistentes, mas

igualmente elásticos. Isso deve-se à sua estrutura e composição,
onde dois terços são substâncias minerais — que lhe garantem a
solidez e dureza — e o restante, composto de substâncias orgânicas,
que lhe dão a elasticidade.

No meio de toda esta complexidade que é o corpo humano,
encontra-se a coluna vertebral, eixo central em forma de s alongado,
por onde passam tecidos e músculos,  servindo de correia de
transmissão do cérebro  a todos os outros órgãos.  Formada por
vinte e quatro vértebras (cervicais, dorsais e lombares) a sua
composição termina com o sacro e o cóccix, que serve de amarra
ao esfíncter. Este, um anel de fibras musculares, situa-se à volta de
um orifício externo ou interno de um órgão ou, ainda, em qualquer
outro lugar do corpo. A contracção do esfíncter pode, estreitar ou
fechar totalmente o orifício…

Servem estas explicações retiradas duma edição da Sélection du
Reader’s Digest « Votre Corps—Mille secrets, Mille Dangers », para
reagir a tanta falta de coluna, de verticalidade que se verifica no
grande público, nessa enorme massa humana que é o povo, em
referência à constante provocação, ao insulto do bom senso e da
inteligência do comum dos cidadãos, em dois casos bem
particulares que atingem a população.

As reacções acerbas de certa camada do público — afecta à
aberração dos casamentos homossexuais — referente à tomada de
posição do Arcebispado quebequense que se lêem em muitas
tribunas, denotam como uma pequena minoria de indivíduos  utiliza
todos os meios possíveis,  para impor as suas opções sem que, repito
mais uma vez, se tomem medidas contrapostas. O curioso e
incompreensível, é ver que mesmo alguns grandes jornais diários
manifestam uma complacência que roça a indecência.

O ridículo casamento entre um travesti e a sua companheira de
vida dos últimos quatro anos efectuado em Quebeque sábado
passado, demonstra até onde chega a provocação, o desrespeito de
alguns degenerados para com a sociedade onde se inserem.
Aplaudidos por uns quantos papalvos ao longo do percurso da
cerimónia « nupcial », encontram neles a legitimidade que
procuram, aproveitando-se da falta de espinha dorsal dos
conformistas normais. A foto da chegada dos dois comparsas ao
Palais des Arts em Quebeque, é eloquente. Um marmanjo — tipo
Mister Hulk  em vestido branco — , ladeado duma frágil personagem
toda sorridente, seguidos por uns quantos bobos. Há qualquer coisa
de irracional nestas imagens que os médias da escrita e electrónicos
nos transmitem todos os dias, desde que este género absurdo se
tornou moda.

São imagens surrealistas que metem em sério perigo a formação
da camada mais jovem da sociedade. É um tipo de violência psico-
social que deixará marcas profundas nas próximas gerações.

A menos que a população encontre o viagra cervical que lhe
permita  assumir-se e dizer Basta!

Petições a pedir assinaturas de opositores aos casamentos entre
indivíduos do mesmo sexo, circulam no meio português e outras
comunidades étnicas, para serem enviadas a responsáveis
governamentais, dando-lhes a saber a sua posição sobre o assunto.

O outro caso é mais directamente político do que este.
Trata-se da saga das desfusões, Depois de tantas tergiversações,

de mentiras, de infantilidades e de milhões de dólares em contratos
sem submissão aos amigos do « Maire », eis que o Senhor

Tremblay confessa, com aquela beatitude que lhe é particular, numa
mistura quase irreal de imbecilidade e infantilidade, de que certas
desfusões farão mal. Melhor dizendo, estão já fazendo mal em vários
« arrondissements » como, Anjou, St-Laurent, Pointe-Claire e
Dorval. Estas antigas cidades, possuidoras de grandes parques
industriais, estão sendo penalizadas, contribuindo de modo elevado
e superior à cidade centro,  a fim de favorecerem as cidades ricas
de Hampstead, Mont-Royal, Outremont e outras. Confirma assim,
depois de muitas negações sobre o assunto, aquilo que o nosso
compatriota Luís Miranda sempre apontou e que nos declarou em
entrevista exclusiva realizada recentemente e publicada nestas
páginas. « Hurluberlu » Gerald Tremblay queixa-se de que a
ambiguidade entre a desfusão e a descentralização causa problemas
ao desenvolvimento de Montreal, podendo ser seriamente  afectado
o  seu crescimento económico , se este período de incerteza se
mantiver muito tempo….No entanto, acusando o Ministro Jean-
Marc Fournier de falta de coerência, insiste para que ele retarde de
dois anos os referendos sobre a desfusão…

Em que ficamos  afinal, Senhor Tremblay?  É para rir ?
Direi antes que é mais para chorar. Tanta imbecilidade junta brada

aos céus. E portanto, tantos portugueses que o apoiaram em
Novembro 2001 e que desde aí estão mudos como carpas…

Quando irão eles manifestar-se ? Falta de « viagra » vertebral ou
ter-se-ão conformado à descontracção do esfíncter ?

Os malandros dos trabalhadores...
Por Fernando Cruz Gomes

Governo e Associações
patronais insistem que a
produtividade, em Portugal, é
assim a modos que um sonho
sonhado... Que não há maneira
de sairmos da cauda da União
Europeia. Que os trabalhadores
são uns malandros e que têm de
trabalhar mais. A verdade é que,
a 6 de Setembro de 2000, a
OCDE afirmava que a
produtividade de trabalho na

economia portuguesa era a mais baixa da União Europeia. A frase,
na altura, caiu como uma bomba. Era lá possível?! Nós... que
trabalhamos tanto.

Bem, a OCDE que nos pôs no tal “ranking” não aparece a dizer,
pelo menos na mesma altura, a posição em que os trabalhadores
portugueses estão no que toca a salários. Da produtividade estamos
falados... e do salário... não somos também os de salários mais
baixos em toda a União Europeia?!

O escritor britânico Somerset Maugham dizia que “a desgraça
deste mundo reside no facto de ser muito mais fácil abandonar os
bons hábitos do que os maus”. E este “belo” hábito dos portugueses
já vem de há séculos. Somos “calões”, pronto. E é por isso também
que somos mal pagos...

E, no entanto, algo está mal em todo este raciocínio. É que o
mesmo português que constitui o grosso da coluna quando se fala
na lista dos que menos produtividade têm... acaba por mudar,
radicalmente, quando enfileira junto dos trabalhadores da França,
Alemanha, Estados Unidos e Canadá, para falarmos apenas em
alguns países de emigração. Verdade. É mesmo considerado dos
melhores trabalhadores, mesmo quando se trabalha a “piece work”.

Portanto, se em Portugal se não trabalha tanto como no
estrangeiro, algo está errado. E não nos parece correcto atribuir
todas as culpas aos “malandros dos trabalhadores...” Bem ao
contrário, há a “parte de leão” que caberá a outras entidades, noutros
domínios.



A VOZ DE PORTUGAL, 17  de Setembro  de  2003 - Página 6

Comunidade

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
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ch
eque de $100.

(cr
édito

 posta
l)

ao acti
va

r

Planos
Promocionais:

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

       Telefone
     GRÁTIS !

*

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

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

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  •hotéis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•creches  •etc...
Pessoalcompetente

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

ELAS AÍ ESTÃO !!!
As famosas uvas da Califórnia e de

Ontário
Temos também todo o equipamento

para fazer o seu vinho !

Já temos os famosos pimentos
doces e picantes

681, Jar681, Jar681, Jar681, Jar681, Jarry estry estry estry estry est
Licença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecLicença do QuébecLicença do Québec

273-9638•277-1934

algarveVOYAGE

  Lisboa

$759.+ tx

Voos directos

 SUPER ESPECIAL
SETEMBRO/OUTUBRO

Uma força na Comunidade

- ida e volta *

ida só :

 P.Delgada

  Porto

$499.+ tx

- ida e volta *

$399.+ txida só :

- ida e volta *

*

*

*Partida de Toronto

$589.+ tx
$399.+ tx

Ao Correr da Pena

Por Joviano Vaz

Após três semanas de ausência eis-
me de novo de volta para convosco
partilhar a actualidade que faz parte da
nossa vida e que vivemos
quotidianamente.

O sumário da crónica de hoje é o
seguinte:

1)- Hydro-Québec não aumentará as
suas tarifas

2)- Novo nome para o aeroporto de Dorval
3)- Os Jardins de Infância
4)- Novo inquérito sobre o transporte colectivo em Montreal
5)- Demissão possível de Jean Chrétien
6)- A segurança na Colina Parlamentar em Otava
7)- Petro-Canada

Hydro Québec não aumentará as suas tarifas
Quando se esperava que o aumento das tarifas de electricidade

de Hydro Québec fosse uma realidade eis que o organismo
governamental que fixa essas tarifas decidiu não conceder à Hydro
Québec os aumentos pedidos (6% em seis meses).

No entanto não tenhamos ilusões: a situação é apenas transitória
pois, para o mês de Abril, as tarifas de electricidade serão mesmo
aumentadas.

Esta foi, apenas, uma suspensão temporária. É como se alguém
em qualquer parte quisesse ter boa consciência.

Neste caso, claro, o Governo do Quebeque.
Novo nome para o aeroporto de Dorval

O aeroporto de Dorval foi oficialmente rebaptizado do nome do
antigo Primeiro-ministro do Canadá, Pierre Elliot Trudeau no
passado dia 9 de Setembro em presença de cerca de cinquenta
convidados.

No exterior encontrava-se igual número de manifestantes. Os
filhos do senhor Trudeau, Alexandre e Justino participaram
também na cerimónia, assim como o Ministro dos Transportes do
Canadá, David Collenette.

O Governo do Quebeque não estava representado na cerimónia
assim como o chefe “Bloquista” Gilles Duceppe.

A mudança de nome será efectiva a partir do próximo dia 1 de
Janeiro de 2004.

Como acima faço alusão cerca de cinquenta manifestantes
protestaram contra a mudança de nome.

Gilles Rhéaume chefe do Movimento Soberanista do Quebeque
afirmou que Jean Chrétien acabava de provocar os quebequenses
com a mudança de nome do aeroporto.

Disse ele que Trudeau era o homem das medidas de guerra e era
um ditador.

E a ditadura não tem lugar num edifício público.
Trudeau foi o coveiro do Quebeque no domínio do transporte

aéreo”.
Como se vê nunca há unanimidade na atribuição da justiça.

Os Jardins de Infância
O Partido Quebequense acaba de denunciar a maneira como o

Governo Charest tem efectuado as suas consultas públicas sobre
os serviços dos Jardins de Infância. Segundo o crítico pequista
Jonathan Valois o governo liberal não consagra nenhum tempo para
escutar a população nesta questão dos Jardins de Infância pois os
organismos que se ocupam desta matéria não têm conseguido usar

da palavra mais de 45 minutos nas Comissões Parlamentares que
para o efeito se têm desenrolado em Quebeque.

Uma petição de 125000 nomes foi já entregue na Assembleia
Nacional a pedir a manutenção dos Jardins a 5 dólares.

Trata-se de um acto de justiça a que o governo provincial não quer
aceder.
Novo inquérito sobre o transporte colectivo em Montreal

Diferentes organismos de transporte colectivo da região
metropolitana acabam de lançar o oitavo inquérito sobre o
transporte denominado “Origem-Destino”.

Este inquérito tem por fim traçar um retrato da deslocação das
pessoas na grande região de Montreal o que inclui todos os meios
de transporte.

O inquérito durará quatro meses.
O primeiro inquérito deste género foi feito em 1970.
Vamos a ver os resultados do inquérito.

Demissão possível de Jean Chrétien
O Primeiro-ministro do Canadá, Jean Chretien renunciou ao seu

direito de rever a preparação do próximo orçamento federal o que
está a ser interpretado nos meios políticos como uma indicação que
ele não esperará o mês de Fevereiro de 2004 para partir.

Como se sabe Paul Martin será eleito chefe do Partido Liberal no
próximo mês de Novembro e a situação do senhor Chrétien passará
a ser inconfortável desde a eleição do novo chefe.

Um “dossier” a acompanhar.
A segurança na Colina Parlamentar de Otava

Em Otava os Senadores estão preocupados do acesso directo aos
edifícios da Colina Parlamentar por eventuais terroristas e
denunciam as medidas de segurança actuais.

Recentemente um veículo contendo bidões de gasolina
imobilizou-se perto da escadaria de acesso à “Torre da Paz” antes
que a polícia pudesse intervir adequadamente. Neste país de paz
que é o Canadá estaremos sujeitos a ataques terroristas?
Petro Canada

Petro Canada que tanta discussão deu sobretudo no tempo do
Primeiro-ministro Mulroney vá fechar 125 das suas estações de
serviço no leste do Canadá dentro de dois anos.

Os encerramentos anunciados representam 8% das 1800 estações
de serviço da companhia no país. Petro Canada continua assim um
movimento que foi iniciado em 1990 quando ela possuía cerca de
4000 estações de serviço em todo o Canadá.

Esta história de Petro Canada que foi paga em grande parte com
os nossos impostos é mais uma a acrescentar às aventuras do
Governo Conservador nos anos noventa que tanto nos
prejudicaram.

E por aqui me fico hoje.
Conto voltar dentro de três semanas.
Até lá a todos desejo um bom fim de Verão.

O Homem Vestido de Preto
Em memória de Johnny Cash
Calça botas até aos joelhos (de altura)
e na expressão sombria, no olhar profundo
o vulto negro, de imponente estatura
reflecte o amargo, o sofrimento do Mundo.

Na companhia de discos “Sun” gravou
(algures em Memphis, Tennessee)
baladas que o tempo lhe cravou
de um sentido humanista em si.

Do vício das drogas andou perdido
(e do álcool que bebia a toda a hora),
a existência já pouco fazia sentido
-acabando por ser preso. Mas agora

o vulto negro, triste e contente
é misto de apóstolo e vagabundo;
pisa os palcos para cantar à sua gente
hinos de glória ao Salvador do Mundo.

O teatro estremece coma ruidosa ovação.
Depois faz-se silêncio. Ninguém se mexe.
O vulto negro dirige-se à multidão:
-Alô! O meu nome é Johnny Cash.

Pega na guitarra do ombro, a balançar
e desatacando o casaco, mostra-se teste
no seu doloroso sentido de cantar
por que sempre de preto se veste:

-Por Jesus Cristo, que morreu por mim,
crucificado no vergonhoso madeiro da cruz;
pela guerra, fome, sofrimento, enfim...
por todos aqueles sem esperança, sem luz.

António Vallacorba
(1985)

Paróquia St-Vincent Ferrier
Bazar

A comunidade cristã francófona e portuguesa da paróquia St-
Vincent Ferrier organiza um bazar no subsolo da igreja, 8146 rua
Drolet.

Este bazar terá lugar nos dias 2 e 3 de Outubro das 15h às 20h e
no dia 4 de Outubro das 11h às 16h.

Para mais informações:  389-8421.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa
Senhora Aparecida, Vós que amais e guardeis todos
os dias, Vós que sois a mais bela das mães, a quem
eu amo de todo o coração, eu Vos peço mais uma vez
que me ajudeis a alcançar esta graça por mais difícil
que seja (fazer o pedido). Seis que Vós me ajudareis,
me acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três Avé-Marias. Fazer esta
oração três dias seguidos e alcanará a graça por mais
difícil que seja. Mandar publicar. Caso extremo, fazer
a oração em três horas. Agradeço à Nossa Senhora
Aparecida por esta graça.

M.L.
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5650 Boul. Metropolitano Este (Esquina Lacordaire) tel. : 255-9330

UVA PARA VINHO
MOSTO DE UVA

IMPORTAÇÃO DA CALIFÓRNIA

QUALIDADE  EXPERIÊNCIA   SERVIÇO

ENTREGA AO DOMICÍLIO
TEL. : 255-9330

Importador e grossista
de fruta e legumes

produtos alimentares e
drogaria

TONY BARATTA
TONY MAGLIOCCA

estão à vossa disposição

CLAUDIO BARTOLOZZI
Enólogo

Assistente técnico
todo o ano

HORÁRIO
2ª A 6ª

6:45 -20:00
Sábado

6:45 -16:00
Domingo

8:00 -16:00

Especial da semana

Bacalhau  6.99
lb.

SUNNILAND

MAMA MIA

TOP BRASS

COLUMBINE

DUTCH BOY

LODI GOLD

LUMAR
ELECTRONICA

Luís Pereira
Daniel Boal

{Aparelho
para descongelar

a neve nas  antenas

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

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

Acompanhe o Campeonato Nacional de
Futebol da Primeira Liga

AGENTE OFICIAL

Pacote de 20
canais locais, por
apenas $22./mês

www.lumar-sat.com

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha$ 0.00

Sem
mensalidade

Mod. 3100
 INSTALAÇÃO GRATUITA

Tel. (514) 947-1479  Fax :(514) 633-8347

Por menos de 2 dólares por jogo
no conforto da sua casa.

Por menos de 2 dólares por jogo
no conforto da sua casa.

(A prenda ideal da esposa ao seu marido)

Alguém para me ouvir?
Por Natércia Rodrigues

Quando as pessoas precisam de nós para partilhar a sua dor,
conversar nem sempre é a melhor solução.  De conversa com um
grande amigo meu que é psicólogo numa clínica de orientação
infantil, contou-me uma história que se passou com ele e um jovem.

Um dia, estava na sala de  recepção do seu escritório um jovem
(Michael) à espera dele (Dave).  Michael, com ar de assustado e
inquieto, andava de um lado para o outro.  Ele entrou no escritório,
sentou-se numa cadeira do outro lado da secretária.  Estavam no
Outono e por uma janela podia-se ver uma árvore do outro lado da
rua já sem folhas.  Dave convidou Michael a tirar o casacão preto
e todo abotoado até ao pescoço, mas sem resultado.  Com o rosto
muito pálido, torcendo as mãos com nervosismo e olhando para os
pés, Dave foi estudando este jovem que havia perdido seu pai
quando ainda bebé.  Foi criado pela mãe e pelo avô.  Com 12 anos
perdera o avô e depois sua mãe num acidente de carro.  Havia sido
o director da escola aonde Michael andava que informara o meu
amigo Dave.  “Este rapaz, dissera o director , encontra-se muito
triste e deprimido, recusa-se a falar e estou muito preocupado.
Podes ajudá-lo?”

Dave olhou para o jovem e perguntou-se como o poderia ajudar.
Por vezes, ouvir com atenção e sentimento é a coisa mais
apropriada.  Duas visitas que Michael já fizera à clínica e duas visitas
durante as quais ele se manteve calado.  Só levantava a vista uma
vez por outra para ver os desenhos nas paredes.  Um dia Dave pôs-
lhe a mão nos ombros e disse-lhe:  volta sempre quando quiseres,
eu sei que estás a sofrer.  Na semana a seguir lá estavam juntos outra
vez, e agora começaram a jogar xadrez.  Passaram-se muitas
semanas, sempre em silêncio total, apenas o barulho das peças do
jogo. Michael começou a chegar cada vez mais cedo, preparava o
jogo e parecia gostar das sessões.  Como nunca falava nem o olhava
nos olhos, este pensou “ se calhar precisa de alguém para partilhar
a dor e quem sabe, pode sentir que com o meu silêncio eu o respeito
no seu sofrimento”.

Um dia, já tinha passado o Outono e o Inverno e já estavam na
Primavera, Michael tirou o casaco, colocou-o nas costas da cadeira

e parecia mais animado.  Ele
olhou para o Dave durante o
jogo e vendo-o distraído, disse-
lhe “É a sua vez de jogar”.
Depois disso, começou a falar, a
fazer amigos na escola e até se
inscreveu num clube de hóquei.
Continuou a estudar e até fez
uma viajem à Europa.  Sempre
que podia escrevia a Dave para
lhe dar notícias.

Dave dizia-me “talvez eu
tenha dado algo, mas também
aprendi muito com ele,
nomeadamente que o tempo
pode tornar possível superar
aquilo que parece doloro-
samente insuperável.  Aprendi
também o que é estar presente
quando alguém precisa de nós.
Com o Michael aprendi como,
sem utilizarmos palavras,
podemos comunicar com outra
pessoa.  Só é preciso um abraço,
um ombro onde chorar, um
toque gentil, um coração
solidário e um ouvido atento.

Homens homossexuais ou bissexuais ?
Questões sobre a sua orientação sexual?

Isto é para vocês !
Actividades e discussões de grupo.

“Coming out”, prevenção contra o HIV e outras DTS.
Para mais informações, contactar : VINCE(Francês/Inglês)
Tel. 514 521-7778 ext. 29 ou ethnoculture@sero-zero.qc.ca

CONFIDENCIAL E ANÓNIMO
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Festa de Nossa Senhora dos Milagres
Distinguiu-se pela fé e devoção

                                                 Texto e fotos de António Vallacorba

A Associação Portuguesa do
Espírito Santo (APES) foi foco
das atenções no fim-de-semana
transacto, por ocasião da festa
em honra de Nossa Senhora dos
Milagres, que ali se vem
realizando desde 1992.

Várias manifestações de fé e
devoção à “Senhora da Serreta”,
jantar de homenagem ao
convidado de honra, padre
Laurensius Ruba, baile, cortejo
etnográfico, celebração eucarís-
tica e procissão, entre outros,
foram actividades bastante
evidentes deste acontecimento.

À excepção da de sexta-feira,
todas as demais sessões de
oração do terço, da novena
registada, foram presididas por
Rosa Branco, a que sempre se
seguiram agradáveis momen-
tos de confraternização.

O primeiro dia festivo, na
sexta-feira, foi simbolicamente
dedicado ao padre Ruba,
presidente honorário da festa de
Nossa Senhora dos Milagres,
com um jantar de gala e uma
lembrança alusiva ao momento,
entregue pelo coordenador da
festa, António Faria. Nessa

noite, também, Fernanda Neves
comemorou o seu aniversário.

Na mesa de honra, acompa-
nhavam o homenageado o
referido coordenador e esposa;
a rainha da festa, Amanda da
Silva; Antero e Rosa Branco, e o
presidente da APES, Lizuarte
Medeiros, e consorte.

O padre Laurensius Ruba, do
divino verbo e desde há dois
anos a prestar óptimos serviços
na Missão Portuguesa Santa
Cruz, é oriundo da Indonésia e
esteve no Brasil.

Nas suas breves palavras de
agradecimento, referiu-se a
Nossa Senhora como tendo sido
“uma mulher de fibra” e de ter
andado “por caminhos tor-

tuosos, enfrentando viagens
duras”, a fim de proteger o seu
Filho, acrescentando que “todas
essas carecterísticas e outras
que se conhecem em Maria, tais
particularidades “são pontos de
reflexão para uma leitura
comunitária e histórica sobre a
caminhada da nossa comuni-
dade no contexto de 50 anos de
emigração portuguesa no
Canadá”.

Com baile animado pela
discoteca “Entre Nós” e
apresentação por Victor
Marques, o serão ficou ainda
marcado pela interessante e
minuciosa comunicação de
Jorge C. da Silva “para explicar
as raízes históricas do início
desta grande devoção ter-
ceirense por Nossa Senhora
dos Milagres, bem como uma
breve descrição daquilo que
hoje se passa nesta paróquia da

Serreta”.
Segundo disse aquele orador

e presidente do Instituto
Cultural Açoriano, “A freguesia
da Serreta, na ponta ocidental da
Terceira, é sem dúvida, nos
nossos dias e naquela ilha, o
maior e mais importante centro
de romagens, peregrinações e
culto à Virgem Maria sob a
invocação de Nossa Senhora
dos Milagres”.

No sábado,  as expectativas
viraram-se para a presença do
afamado conjunto “Além Mar”,
de London, Ontário, que
abrilhantou o concorrido baile.
Conquanto a participação do
público não fosse nada de
desprezar, o certo é que talvez
se tivesse podido ter “chamado”
mais festejantes, se estes
realmente soubessem que se
travava do agrupamento cuja
maioria de elementos é oriunda
do concelho da Povoação e que
muito se tem distinguido onde
quer que actua.

Das demais actividades desse
dia, vai uma referência muito
especial para o desfile do cortejo

etnográfico, com a imagem de
Santo António, acompanhado
por elementos da Banda de
Nossa Senhora dos Milagres e
a participação dos ranchos
folclóricos “Cantares e Bailares
dos Açores” e “Praias de
Portugal”, que actuou poste-
riormente, para delícia de todos
– deliciados como já estavam
por via da tradicional dis-
tribuição de “briandas”,
simbólicas bonecas de massa
sovada.

Os “peritos” da especialidade
previam chuva para o domingo.
E embora de facto alguma
chuva houvesse caído durante a
noite e manhã, a Senhora da
Serreta terá providenciado para
que esse dia maior e mais
participado de todos, se tivesse
mostrado tão radioso e quente.

As actividades do domingo,
pois, começaram pelas 3h30 da

manhã, com uma romagem da
sede da APES para a Igreja Santa
Cruz e vice-versa, em
contagiante cumprimento
devocional e/ou em saudosa
recordação do que acontece na
Terceira, quando toda a ilha vai
em romaria até à aprazível
freguesia da Serreta.

Passava pouco mais de uma
hora da tarde, quando se
celebrou a nobre missa festiva,

assaz participada e acom-
panhada pelo grupo Coral do
Senhor Santo Cristo dos
Milagres, sob a regência de
Filomena Amorim. Decorreu na
Igreja Notre-Dame-des-Vic-
toires e foi presidida pelo padre
Laurensius Ruba, coadjuvado
pelo diácono António Ramos e
pelos acólitos, Antero e Rosa
Branco.

Na sua homília, o padre Ruba,
inspirado pela Senhora da
Serreta, falou sobre as inúmeras
invocações de Maria, que

“continua sendo a mesma
pessoa, embora com várias
características”. Lembrando
que não a adoramos, veneramo-
La, afirmou que Ela está
“sempre a olhar por nós e a
interceder na nossa vida”.

O padre José Maria Cardoso,
conquanto ausente no Con-
tinente, não deixou de saudar as
gentes locais por ocasião desta
festa, através de uma men-

sagem, que foi lida pelo padre
Ruba.

A singela, mas vistosa
procissão foi organizada a partir
daquele templo e com destino a
esta associação da Rua
Hochelaga. Foi acompanhada
pela Banda de Nossa Senhora
dos Milagres, à frente da qual se
incorporaram os membros da
direcção da APES, o coor-
denador da festa e esposa, a
respectiva rainha, a simpática
menina Amanda da Silva;
convidados, muitas senhoras e

cavalheiros em promessa, a
veneranda imagem e o clero; o
Coral do Santo Cristo e
pessoas/grupos ligados à
Missão Santa Cruz; repre-
sentantes da Casa dos Açores
do Quebeque e da Missão da
Nossa Senhora de Fátima de
Laval; as comissões de festas de
Nossa Senhora do Monte e do
Divino Espírito Santo (igual-
mente do Santo Cristo e

Sagrado Coração de Jesus);
cavalheiros com opas, crianças,
etc.

A chegada à sede da APES,
que beneficiou de obras de
renovação nas suas janelas e
esplanada, foi deveras aus-
piciosa, com muito povo à
espera da procissão, vistosos
tapetes de flores e verdura a
perfumar o ambiente circun-
dante, enquanto do alto,
engalanado com colchas, a
esposa do presidente desta
colectividade saudava a
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imagem com pétalas que
delicadamente desciam das
mãos.

Uma alocução pelo padre
Ruba, um cântico de despedida
pelo coral supra-mencionado e
actuação da filarmónica local,
que tocou o hino da Senhora
festejada, levaram ao reco-
lhimento da imagem, seguindo-
se imediatamente uma rece-
pção a todos os convidados que
integraram a procissão.

Tratou-se, de facto, de um
bufete quente e frio, com muita
fruta e doçaria e que mais
pareceu um verdadeiro
banquete e com aquela en-
cantadora decoração que muito
caracteriza o gosto das pessoas
que colaboram aqui – como foi
o caso do Paulo Jorge N
Fagundes, com a colaboração
das senhoras da cozinha, que
durante os dias festivos foram
incansáveis na confecção das
deliciosas malassadas e bifanas,

enquanto, cá fora, na rua, o
Feliciano Ferreira se encar-
regava da churrasqueira.

Arrematações, pelo Victor
Marques; serviço de bazar e bar;
música para quem quis dançar,
pela discoteca “Entre-Nós” e,
sobretudo, o muito interessante
concerto pela Banda de Nossa
Senhora dos Milagres, sob a
batuta do maestro Leonardo
Aguiar, constituíram as demais
actividades do dia e para o
encerramento deste aconte-
cimento que ficou marcado por
um grande sentido de fé e
devoção. Ou não “falassem”
eloquentemente as muitas
lágrimas que nestes dias se
derramaram!

O cronista abre aqui um
parênteses para agradecer à
direcção da APES, mas
particularmente às senhoras
Margarida Medeiros e Con-
ceição da Silva, pela sua
prestimosa colaboração na

apresentação e venda do livro
“Peito Açoriano”.

Esta solenidade foi primeira-
mente realizada entre nós em
1992. Na altura, foram seus
fundadores: Antero Branco,
coordenador; Alcindo Alves,
secretário/tesoureiro; e ainda
Leontina Cândido, Eduíno
Martins e Eliseu Cota; Libéria
Coelho, Juvenália da Rocha e
Benilde Toledo.

A edição deste ano, porém,
teve como coordenador o já
referido António Faria, em
conjunto com os directores da
APES: Lizuarte Medeiros, José
de Sousa, Joaquim Coelho,
Artur Couto e Joaquim da Silva,
aos quais felicitamos pela
contínua dedicação a esta nobre
tradição terceirense e que vai
contagiando outros dos nossos
irmãos.

 

Comunidade
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Comunidade

Escola Portuguesa
Santa Cruz

Estão abertas as matriculas para o ano lectivo 2003/2004
que começará no dia 13 de Setembro às 9h00

•Haverá uma classe de expressão oral para as crianças
que ainda não falam português.

•Aceitamos crianças a partir dos 4 anos de idade

Preços para o ano lectivo 2003/2004  (igual para todas as classes)
Primeiro filho...............................................160.00$
Segundo filho...............................................130.00$
Terceiro filho.................................................80.00$
Para os seguintes............................................50.00$

Para mais informações telefonar para 844-1011 ou
dirigir-se à secretaria da Missão Santa Cruz, 60 rua Rachel O.

Conhecer mais uma língua só pode

beneficiar o seu filho(a)

Progama educativo estruturado
num ambiente acolhedor

INTRACOMMAR.NET
•Venda  •Serviço • Reparação

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

Reparações de parabólicas grandes e pequenas

7702 rua Juliette • V. LaSalle

• High  speed  internet

• EXPRESSVU
• STARCHOICE

SISTEMASa partir deSISTEMAS

SISTEMAS

• HIGH SPEED INTERNET
$45. / mês

MODEM  INCLUÍDO

3  INTERNET SEM FIOS
3 HIGH SPEED INTERNET
3 PARABÓLICAS DE 18”
     OU MAIORES

Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :

Canadá/EUA através da Internet

$99. / mês

Prop.: A. Januário  364-0795

Saber dizer não
Por Manuel Alves Louro

 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur
Distributeur

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.. .

Pagamos-lhe
as taxas

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos

Conferência S.
Vicente de Paulo

Festa das
Vindimas

A Conferência de São Vicente
de Paulo organiza no sábado, dia
18 de Outubro, pelas 19h, no
Centre Comunitário da Missão
de N.S. de Fátima, a Festa das
Vindimas, com jantar, baile e
prova de vinho doce.

Entrada:  adultos, 15 cachos
de uva;  crianças, 7 cachos.  Para
reservas:  (450)687-4035 ou
Fátima Correia (450)681-1776.

Clube Oriental

Jantar dançante
O Clube Oriental leva a efeito,

no sábado, dia 20 de Setembro,
um jantar dançante animado
pelo grupo musical Som 2000
Mtl.  Para reservas 342-4373.

Casa de Angola

Exposição
Lusófona

No próximo Domingo, dia 21
de Setembro, entre as 11h e as
19h, terá lugar na Missão Santa
Cruz, 60 Rachel oeste, uma
exposição lusófona sobre
Angola, Portugal, Brasil, Cabo-
Verde, Moçambique, Guiné-
Bissau, mão-morta, Açores e
Madeira.

Programa:
11h:  abertura dos quiosques

– arte tradicional, escultura,
trajes típicos e uma magnífica
exposição de pintores
portugueses e brasileiros.

13h: buffet com gastronomia
Angolana

15h: actuação do Grupo coral
Casa do Brasil; Tuna Feminina
Faculdade Medicina do Porto,
Grupo de dança Lusafro/APC.

Os pais encorajam os filhos a serem
demasiado exigentes, sempre que cedem aos
seus caprichos.

Muitas vezes a guerra dos nervos leva-os
a deixarem influenciar-se pelas birras dos
filhos

Numa sapataria, uma rapariguita de oito
anos insiste para que a mãe lhe compre um

par de sapatos de verniz. Começa por pedi-los, depois por exigi-los,
insiste, insiste... choramingando, suplicando em

todos os tons... e, finalmente, berrando:
-“ Mamã, eu quero estes sapatos! Eu quero-os!... Par favor compra-

os!” A mãe, que procura o calçado para o seu filho mais novo, recusa-
se com delicadeza a ceder às exigências da filha, mas, após alguns
minutos, cansada de argumentar, e sem mais poder conter os
nervos, acabou por ceder.

“Vá-lhe buscar esse par de sapatos, para não ouvir mais esta
enfadonha falar nisso”, disse ela para a vendedeira.

Ceder às exigências de um filho é por vezes mais fácil do que dizer-
lhe um não firme. Sem dúvida, esta atitude encoraja os seus
caprichos e leva-o a ser cada vez mais exigente.

Que fazer para que os filhos não caiam nesta armadilha? E se o
mal está feito como remediá-lo?

Eis alguns conselhos de especialistas:
Ensinar os filhos a não dependerem da televisão, do computador

e dos brinquedos. Esta ideia talvez espante muita gente, mas é o
primeiro passo na conquista da verdadeira liberdade interior, da
independência e da autonomia.

Sem as bonecas, os super-heróis, as cassetes vídeo ou os jogos
electrónicos os pais dão em doidos?

Não, se as crianças desde pequeninas se implicarem nas
actividades familiares em que possam sentir-se úteis, como por
exemplo, os trabalhos domésticos em casa e, fora da casa, a
jardinagem... Noutros tempos, as crianças campestres, aprendiam
bem cedo a cuidar dos animais e a fazer trabalhos ligeiros nos
campos; hoje, ninguém lhes exige nada.

Porquê não lhes estabelecer uma lista de serviços que sejam úteis
para toda a família?

Mesmo aos quatro anos, uma criança é capaz de por a mesa e
levantá-la, (seja menino ou menina), dar de comer ao gato, regar as
plantas, fazer limpezas, arrumar a casa e, principalmente o quarto
de dormir... Os mais velhos fazem as camas, dobram a roupa lavada
etc. Que ninguém diga que isso são deveres dos adultos e que deles
se devem ocupar. Um ex-colega meu já tem 10 filhos aos 37 anos
de idade (e promete ainda mais!). É um gosto vê-los a ajudarem-se
uns aos outros, são maravilhosos! São assim educados.

As crianças devem aprender a divertir-se sem a ajuda contínua
dos adultos. Limitando-se-lhes o tempo passado diante da televisão
ou do computador, acabarão por encontrar actividades
interessantes que não necessitem de brinquedos dispendiosos.

Não comprar às crianças guloseimas sempre que se vai às
compras

Este é um mau hábito muitas vezes motivado pelo sentimento de
culpabilidade que os pais têm de não consagrar mais tempo aos
filhos. “Os pais que trabalham querem muitas vezes compensar
com

guloseimas a falta de disponibilidade”, explica o 0 psicólogo
Dennis Shulman. Quanto mais as crianças se habituam a receber

gulodices quando saem com os pais, mais depressa se habituam a
exigi-las. Diz o velho ditado latino: “In principiis obsta” que em
português poderia traduzir-se por um outro: “De pequenino se torce
o pepino”, ou como dizia o meu falecido pai:

“O sicudera está no princípio”.

Fazer com que as crianças venham a ser consumidores
sensatos e judiciosos. O comportamento dos pais ensina aos
filhos a maneira como se podem obter certas coisas.

Mostrar aos filhos na mais tenra idade que tudo o que se compra
é fruto de urna decisão maduramente reflectida, e que a compra de
uma bicicleta representa muitas horas de trabalho para os pais. Mas
atenção, diz o psicólogo: “nunca dizer que não têm dinheiro” se não
for o caso. Se os filhos vêem os pais ceder aos pr6prios desejos, não
compreenderão por que razão se recusam a satisfazer os seus.
Convencê-los de que possuir muito não é necessariamente
sinónimo de felicidade e que muitas coisas não valem mesmo o
preço que pedem. Estabelecendo-lhes prioridades, as crianças
habituam-se pouco a pouco a ser consumidoras sensatas e
poupadas.

E se o pedido dos filhos for razoável?
Então, dá-se-lhes a possibilidade de ganharem o dinheiro

necessário. Propor-lhes, por exemplo: “Eu não posso comprar-te
um par de jeans hoje... mas fica certa de que tu o terás se me ajudares
na cozinha durante este mês”. Nada como isto para incitá-los a
desenvolverem o sentido da responsabilidade.

Quando se lhes diz não, dar-lhes sempre uma explicação
simples

Um dia, num supermercado, ouvi um pai dizer ao filho de quatro
anos que o pacote de batatas fritas (chips) que pedia “não era uma
compra sensata porque não tinham nenhuma qualidade nutritiva
e que continha gordura e sal”. Outra vez, uma mãe recusava-se a
comprar à filha um lote de travessas para o cabelo (chamemos-lhe
assim) sob pretexto de ser demasiada quantidade, o que “era
totalmente irresponsável”(!!!). Explicações do género, embora
razoáveis para adultos, são inacessíveis e embarassantes para
crianças. É preferível dizer um simples “não, não é bom para ti!”,
assim não se abrem as portas a discussões, a crises e a choros.

Não, quer dizer não, e nada mais
Para o psicólogo Dennis Schulman, o exemplo do

comportamento dos pais ensina os filhos “a maneira como se obtêm
ou não certas coisas”. Ceder sistematicamente após uma crise de
lágrimas ou de jeremíadas, mostra às crianças que basta insistir,
atormentar e tornar a vida difícil aos pais para obterem o que
querem.

“Na maior parte dos casos, observa Dennis Schulman, os pais
cedem porque preferem a todo o custo evitar cenas. Mesmo que
a criança chore, soluce e grite sem parar até fazer dó, e mesmo que
os pais possam ser considerados como “carrascos dos filhos”,
continuar sempre inabalável, firme, sem torcer. Em casos
extremos, será preferível sair do centro comercial e voltar quando
a criança tiver compreendido a lição e estiver mais calma.

O primordial é ajudar a criança a avaliar o que lhe faz prazer e a
indicar-lhe a melhor maneira de poder obtê-lo.

Que os filhos aprendam ao menos uma coisa:
- Para ter isto ou aquilo não basta dizer quero.
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CENTRO DE UVAS PARA
VINHO, NO MERCADO

TOUR ST-LEONARD

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

CHEGADA DIÀRIA DE TODAS
AS VARIEDADES DE UVAS
DAS MELHORES ZONAS

DA CALIFÓRNIA

TEMOS TODO O
EQUIPAMENTO

PARA A SUA ADEGA

O MAIOR CENTRO
DE UVA PARA VINHO

EM MONTREAL
E ARREDORES

A MAIOR COMPANHIA
DE IMPORTAÇÃO DE UVA

PARA VINHO EM MONTREAL

MOSTO

DISPONÌVEL

Se

preferir

esmagamos

também

as suas

uvas

6705, Boul. Metropolitano est
Arrondissement   St-Léonard
                     (Entre  Langelier e Pascal Gagnon)

LAZIO
SUPERMARKET INC.

IMPORTADOR DIRECTO DA CALIFORNIA
DE UVA PARA VINHO

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

6705 boul. Metropolitano Est, St-Léonard

CENTRO DE UVA PARA VINHO
6705 Metropolitano Est, St-Léonard

RUVIANO INC.
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
DA MELHOR UVA PARA VINHO

IMPORTADOR DIRECTAMENTE DA CALIFORNIA

Tel.: 324-4311
324-7284

Tel.: 325-2200
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 16-09-2003

1EURO=1.5408Cd

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

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

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

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

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Santé Plus”
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       (514) 270-3114
Nancy Costa cel.                     (514) 567-0609

Mr. Bayo
Vidente Médio africano

Especialista do regresso rápido e definitivo
da pessoa amada, evita o divórcio,
desenteifiçamento, protecção contra maus
olhados e a má sorte, negócios, comércio,
saúde (método por plantas).

Não hesitem em contactar-me seja qual for o vosso problema.
Resultados  rápidos e garantidos. Sigilo garantido.
Recebo todos os dias.

Tel. (514) 337-5091

12

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

Prof. Bangali
Vidente

Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,
sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso

da pessoa amada. Discrição assegurada.
Pagamento apenas após os resultados.

Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 935 - 4163
Guy
Concórdi a www.profbangali.com

ANTÓNIO BAPTISTA

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r â m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA

ROSEMONT

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

    TRIPLEX EM ROSEMONT

TRIPLEX

CONDO

CONDO

ANJOU

COZINHA NOVA

Bonita residência, no local do
antigo “Paul Sauvé”, construção
2002. Garagem

ROSEMONT

  VILLERAY

            COMERCIAL
Villeray e 17ª Avenida prédio
 c/ 2 andares e cave acabada,
livre para o comprador

Se pensa comprar ou vender é só chamar

MERCIER

Grande triplex,4 quartos,muito luxuoso,
cave c/lareira. 3 garagens.

  3xx5½, 1x2½ , garagem, rende $24.960.
 Telhado2001.Muito interessante

4 QTOS
TRIPLEX

4 QTOS

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.

Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.

F.N.

†

Ilídio Frade da Silva
1963  – 2003

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Setembro de 2003, o Sr. Ilídio
Frade da Silva, natural de A-do-Barbas, Maceira-Liz, Leiria,
Portugal, com a idade de 39 anos.

Deixa na dor sua esposa Sra. Fernanda Ferreira, natural de
Pisões - Pataias, Alcobaça, seus filhos Alexandre e Samuel, seus
pais Abílio Ilídio Silva e Palmira Felícia Frade, seus irmãos Alice
e José, cunhados (as), sobrinhos (as), assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria

528, Rachel Este
Tel.  514 270-3112 ou 514 - Memoria

Eduino Martins,  conselheiro
O funeral teve lugar hoje, dia 17 de Setembro, após missa de

corpo presente, pelas 10h00,  na Igreja de Santa Cruz, sendo
depois o seu corpo trasladado para o cemitério Nº2 da Maceira-
Liz, Maceirinha, Leiria, onde irá a sepultar.

A família enlutada na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos
tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero Obrigado e bem-
hajam.

Senhor Sirifo
Médio espiritual africano de nascimento

Já tentou tudo e sem sucesso ?
Posso ajudá-lo (a) nos seus problemas de:reunião
com o ente amado, retirar negativismo, decepção
emocional, casos de tribunal, problemas
familiares, doença, jogo, sorte, sucesso na
carreira, e negócio. Uma visita indicar-lhe-à o
caminho da felicidade. Leituras claras e
precisas(presente, passado e futuro).

Ligue agora ! (514) 486-2714
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Serviços & Negócios
PRECISA-SE

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

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

Frank
(514) 820-5247

VENDE-SE

URGENTE. Empregado para
distribuição de pão. Trabalho 7 dias /
semana das 7H30 às 10H30.

385-4361

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

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

www.avozdeportugal.com

Operadoras de máquinas de costura,
com experiência (mínimo 1 ano)
para casacos de senhora:colocar
mangas, frentes, golas e forros. Trabalho
a tempo inteiro (39 horas), pago à hora,
bom salário e boas condições de
trabalho. Somente  na fábrica .
Operadoras sérias.
Chamar

Lúcia :
387-4363

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

Precisa de costureira de alta
costura c/experiência  em vestidos
de noiva, acom-panhantes e
geral. Situada em Pointe Claire.

Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

Paisagista precisa de
operários com ou sem
experiência.
Bom  salário.

Daniel
Cel.: 992-8187

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

(514) 843-6652

Operadoras  de máquinas  simples, e
overlock com experiência, e ajudante
de cortador.
Chamar : Mme Carmela

                387-2198

Precisa-se padeiro c/experiência para
trabalho aos fins-de-semana.

            Tel. 844-2169

Senhora para tomar conta de bebé de 9
meses de 2ª a 6ª feira, na residência em
Laval. Precisa-se também de pessoa
para fazer acabamentos na cave.

Tel. (514) 825-6830

Restaurante Braseiro,  precisa :•
Cozinheiro c/experiência  de cozinha
portuguesa / churrasqueira.
-• Empregados (as) de mesa
Tempo completo e parcial. Apre-
sentarem-se no Restaurante

8261 Boul. St-Laurent, com o CV
e procurar por : Dedy ou Elvis.

Operários com experiência de 2 ou 3
anos em trabalhos de construção, pavé-
uni, muros e tenha carta de condução.
Precisa-se também  trabalhador-
motorista com classe 1. Bom salário e
excelente ambiente de trabalho.

Tony : (514) 820-9373

DIVERSOS

109 000$

Esc.: (514) 272-2432
Cel.:  (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

Arlindo  (Alain) Velosa

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

DU CARTIER-VILLERAY

Avaliação gratuita

83  CASAS  VENDIDAS  EM  2002

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António  Gomes

Grande “Bungalow” c/4 qts,
2 lareiras, todo renovado, c/
possibilidade de 2 apts c/
garagem    $297.500

Negociável

VENDI DA

Duplex  1x4½, 1x7 ½ todo
renovado       $199.000

ST-MICHEL

ST-MICHEL

MONTREAL NORTE

“ C o t t a g e ” r e c e n t e . C a v e
acabada.Garagem.Deve visitar
                $239.500

“Bungalow” com cave na Jean-
Talon / 14ª ave.,residencial ou
comercial       $159.500

R.D.P.

Triplex c/bachelor,aq.eléctrico
esq.17e/ Louvain, semi-desta-
cado, garagem, negociável.

ST-MICHEL

 $277.500

Bungalow impecável c/ 4 qts,
lareira, AC, termo pompa,
entrada split-level, bom
terreno, garagem  $279.500

R.D.P.

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

DU CARTIER INC

Olívia Paiva Joseph Oliveira

9e av. “Bungalow”,impecável,
renovado, ideal para 2 familias,
cave terminada Entradas
independentes. Piscina
 Preço  $189.000

Bungalow  destacado com
2+1 quartos, salão c/foyer,
piscina, espaçosa. Impe-
cável    Preço :   $139.000.

Hotel de Ville. Duplex 2x5½ c/
cave, r/c  renovado. Ocupação
dupla.
Preço : $329.000.

Quadruplex destacado c/
grande terreno, 10.000 pc,
garagem 1x5½, 2x4½ + cot-
tage a dois passos do
combóio. Preço : $279.000.

           ATENÇÃO ! ATENÇÃO ! ATENÇÃO !
Charcutaria portuguesa no Boul. StLaurent à venda !
Boa clientela, BOM PREÇO. Boa oportunidade.

VISITA  LIVRE - 14 DE SETEMBRO
das 14 às 16 horas

925 rua Stravinski, Brossard

“Cottage” destacado c/3q.c., sobrado
“parqueterie”, cave acabada c/sala
de jogos, possibilidade 2 q.c. no
subsolo.
Óptima casa.

$209.000

NOVID
ADE

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

REMAX Alliance  Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDIDA

33,000$/ano

Vendida

VENDID
A

VENDID
A

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

$209.700

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

ROSEMONT
Bom 6plex semi-destacado.
Grande terreno. Preço: $249.500

VILLERAY
Bom 4plex renovado, esta-
cionamento para 6 carros.
Bom investimento.$269.000

ST-MICHEL
8 plex bem situado.

Grandes apartamentos
Preço : $329.000

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado

Preço : $239.000

VERDUN
Grande 6plex,
35x42,soalho
madeira, bem
si-tuado, semi-
destacado,
rend. $28.000 /
ano.
Preço para venda rápida$199,700.

VENDIDA

IMMEUBLES PREDIAL inc.
Courtier immobilier agrée

Carlos Modesto
Esc. 845-7201
Cel. 235-0906 Carlos Modesto

Agent imm. affilié

• Villeray : 2 Plex 4½  $149.000 (próximo do Metro)
• Laval Norte : Negócio de refeições ligeiras
  bom preço.

 AVALIAÇÃO GRATUITA DA SUA CASA

Empregada de balcão para padaria c/
ou s/ experiência.

Tel. 385-4361

Empregada doméstica c/ experiência
de trabalho em casas grandes. Deve
possuir referências. Horário : segundas,
quintas e sextas das 9 às 5 pm.

(514) 737-5898

Costureira c/ experiência para
alterações de vestuário p/homem e
senhora. Trabalho no Sears de Laval.

Sr. Mateus
(450) 682-1200 ext. 468

(514) 212-7789

Empregadas de balcão para pastelaria
na zona portuguesa, tempo inteiro e
parcial. Deve ser fluente em Francês e
Português.

281-6947

Pessoa para lavar loiça de segunda a
sexta, das 10H00 às 16H00.
Apresentar-se:

404 Duluth Este

Agênte de viagens c/ mínimo de 3 anos
de exp., no ramo de viagens de turismo.
Fluente em Francês, Inglês e Português.

Enviar CV por fax:
(514) 844-6283

Ref. `8911

Excursões
28 de Setembro-Apanha das Maças no
Monte St.Gregoire e visita a N.Sa. de
Lurdes em Rigaud.
A 17, 18 e 19 de Outubro - N.Iorque

Beatriz
286-1972

Homem divorciado, 43 anos, deseja
encontrar senhora entre os 30 e 42
anos. Boa aparência. Assunto sério.

Marco : 241-2910

Cursos de bordados de Arraiolos a
começarem em fins de Setembro em
Montreal.

(450) 668-2964

Vende-se na Ilha de S.Miguel, Freguesia
das Calhetas de Rabo de Peixe, um
terreno de 2873 m2², loteado p/
construção de casa.Preço : $37.500
euros.Aceita-se troca por terreno ou
casa de campo no Québec.

(514) 271-6452
(450) 653-4821

Vende-se casa em Rio de Mouro, linha
de Sintra, Portugal, c/5 assoalhadas, 2
c.banho, varandas e terraços.
Negociável.

Tel. 325-9495

Carro Suzuki 1998, automático, 4 portas,
A/C, 60.000 kms.
Óptimo estado.

279-9568

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
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Des porto

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599 DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649
Já está em preparação o

Anuário comercial
Português

Edição 2004
Reserve o seu espaço até

30   de   No30   de   No30   de   No30   de   No30   de   Novvvvvembrembrembrembrembrooooo

   Contactar :
 Mário ou Steven Amorim

Tel.: 728-8117
Fax: 728-6298

(Lusa) - O Benfica deu um
passo atrás na luta pelo “ceptro”
português de futebol, ao
empatar em “casa” com o
Belenenses, ao contrário do
rival Sporting, que se recolocou
na “rota” do título, durante a
quarta jornada da SuperLiga.

Os “leões” demonstraram ter
ultrapassado as sequelas
provocadas pela goleada (4-1)
sofrida frente ao FC Porto, na
ronda anterior, batendo o
Nacional por 2-0, num dia
marcado pelas manifestações
de pesar pela morte do antigo
guarda-redes internacional
português Vítor Damas, um dos
símbolos do clube de Alvalade.

Em situação inversa, em
vésperas da deslocação ao
estádio das Antas, o Benfica
colocou-se numa posição muito
delicada, permitindo-se empa-

tar a três golos com a equipa de
Belém, depois de ter chegado
aos 89 minutos a vencer por 3-1.

O Sporting ascendeu à
terceira posição do cam-
peonato, em igualdade com o
Sporting de Braga, a um ponto
dos portistas e a três do

Marítimo, líder 100 por cento
vitorioso, ao contrário do
Benfica, que se afundou no 10º
lugar, apesar de ter menos um
jogo realizado.

No Estádio Nacional, recinto
caseiro dos “encarnados” até à
conclusão das obras no Estádio
da Luz, o Benfica até entrou
bem, chegando aos 2-0, com
tentos do jovem João Pereira,
que se estreou a titular e a
marcar, aos 27 minutos, e do
húngaro Miklos Fehér, aos 54.

O encontro disputou-se em
ritmo “morno” até à entrada nos

últimos 10 minutos, altura em
que foram marcados quatro
golos, cabendo ao senegalês
Sané a abertura das “hos-
tilidades”, aos 82, na marcação
de uma grande penalidade
indiscutível.

Os “anfitriões” ainda se
recompuseram, chegando ao 3-
1 por intermédio do defesa
brasileiro Luisão, que celebrou
com um golo (87) a primeira vez
que envergou a camisola do
Benfica, mas o inconcebível
aconteceu ao cair do “pano”,
quando Sané (90) e Leonardo
(95) restabeleceram o empate.

Em Alvalade, o Sporting
também chegou com facilidade
aos 2-0, com golos do brasileiro

Rochemback e do espanhol
Toñito - ambos com três tentos
e a liderança conjunta dos

melhores marcadores -, aos 21
e 35 minutos, respectivamente,
mas, ao contrário do rival
lisboeta, soube controlar a
vantagem sem se sujeitar a
grandes sobressaltos.

No outro encontro da quarta
jornada hoje disputado, o Rio
Ave cedeu uma igualdade a uma
bola perante o público afecto,
frente ao Beira-Mar, resultado
que deixa a equipa de Vila do
Conde numa incómoda 16ª
posição.

Franco, aos 16 minutos,
colocou o Rio Ave na frente do
marcador, mas os aveirenses,
12/os classificados, restabele-
ceram o empate ainda antes do
intervalo, aos 41, por intermédio

de Marcelinho.
Sábado, uma equipa do FC

Porto desfalcada de vários
habituais titulares tinha
conquistado três preciosos
pontos na visita à Marinha
Grande, ao bater a União de
Leiria por 3-1, num dia em que a
Académica causou sensação, ao
vencer por 2-1 em Guimarães.

Em ronda de triunfos fora de
“portas” (quatro êxitos visi-
tantes, contra duas vitórias dos
anfitriões, até ao momento), o
Marítimo averbou, também
sábado, o quarto triunfo em
outros tantos jogos, ao impor-se
por 1-0 em Paços de Ferreira.

A ronda completou-se
segunda-feira, quando o Alverca
recebeu e empatou com o
Boavista a uma bola.

Benfica dá “tiro no pé”, Sporting supera dor e é terceiro

Resultados
Sp.Braga – G.Vicente, 2-1 (1-1)
P.Ferreira - Marítimo, 0-1 (0-0)
Amadora - Moreirense, 1-2 (1-1)
U.Leiria - FC Porto, 1-3 (0-1)

Lista de
marcadores
1º Dário (Académica) 3
    Antchouet (Belenenses) 3
     McCarthy (FC Porto) 3
    “Derlei” (FC Porto) 3

     Rochemback (Sporting)3
    “Tonito” (Sporting) 3
    R. Sousa (Boavista) 3
8º Leonardo (Belenenses) 2
    Sané (Belenenses) 2
    Fehér (Benfica) 2
     Ferreira (Gil Vicente) 2
    “Gaúcho” (Marítimo) 2
    Mário Carlos (Nacional)2
    Lourenço (Sporting)        2

Guimarães - Académica, 1-2 (1-1)
Rio Ave - Beira-Mar, 1-1 (1-1)
Benfica - Belenenses, 3-3 (1-0)
Sporting - Nacional, 2-0 (2-0)
Alverca - Boavista,  1-1 (0-0)

 Programa da 5ª jornada:
Marítimo - Sporting Braga,
Boavista - Académica,
Moreirense - Sporting,
Beira-Mar - Paços Ferreira,
G.Vicente – Est. Amadora,
Nacional - União Leiria,
Alverca - Rio Ave,
FC Porto - Benfica,
Belenenses - Guimarães,

Classificação
1 Marítimo: 12
2 FC Porto: 10
3 Sporting: 9
4 Sp.Braga: 9
5 Boavista: 8
6 Nacional: 6
7 Académica:  6*
8 Moreirense:  6
9 Belenenses:  5
10 Benfica: 5*
11 Gil Vicente:  4
12 Beira-Mar:  4
13 Alverca: 4
14 Guimarães:  3
15 P.Ferreira:  3
16 Rio Ave: 2
17 União Leiria:  1
18 Est. Amadora:1

Liga de Honra
Estoril  ascende
à liderança

(Lusa) - O Estoril ascendeu à
liderança da Liga de Honra
portuguesa de futebol, graças a
um triunfo tangencial em
Portimão, beneficiando das
derrotas na quarta jornada do
anterior trio de líderes,
composto por Ovarense, Vitória
de Setúbal e Salgueiros.

Um golo solitário de Fellahi,
aos 65 minutos, assegurou três
preciosos pontos à equipa
“canarinha”, que ficou mais

perto da vitória dois minutos
mais tarde (67), quando o
Portimonense (15º) ficou
reduzido a 10 jogadores, por
expulsão de Marinho, por
acumulação de amarelos.

O Santa Clara isolou-se no
segundo posto, a um ponto do
Estoril, graças à vitória por 2-0
no reduto do “lanterna ver-
melha” Sporting da Covilhã,
apesar de os golos apenas terem
surgido na segunda parte, por
intermédio de Tiago (49) e
André Pinto (86).

Quem se atrasou foi o Vitória
de Setúbal, batido por 3-2 em
Chaves, com o tento da vitória
do Desportivo local a ser obtido
aos 90 minutos, na sequência de
uma grande penalidade
convertida por Patrick, depois
de os setubalenses terem
recuperado por duas vezes de
uma situação de desvantagem.

Os quatro golos anteriores
foram marcados durante a
emocionante meia hora inicial e
no espaço de nove minutos:
Arrieta (17) colocou o Chaves
na frente, Puma (20) empatou,
antes de Nuno Gomes (23)
recolocar os flavienses em
vantagem e Meyong (26) voltar
a igualar.

Outro dos anteriores coman-
dantes a baquear na quarta
ronda foi o Salgueiros, der-
rotado por 2-0 na Figueira da
Foz, onde a Naval 1º de Maio se
impôs, com golos de Fajardo
(59) e Nuno Rodrigues (82, na
própria baliza).

A Ovarense também perdeu a
liderança, ao baquear por 2-1 no
estádio do Leixões, muito por
culpa do instinto goleador de
João Pedro, autor dos dois golos
dos anfitriões, aos 42 e 56
minutos.

Chevala, aos 84, limitou-se a
reduzir para a equipa de Ovar.

Penafiel e Desportivo das
Aves dividiram os pontos, após
uma sensacional igualdade 4-4,
com oito marcadores diferentes
e os dois últimos tentos (um
para cada equipa) a serem
alcançado através de grandes
penalidades, a última das quais
aos 96 minutos, a favor dos
penafidelenses.

Varzim e União da Madeira
impuseram perante o público
afecto, pelo mesmo resultado
(3-1), perante Maia e Marco,
respectivamente.

Faça desporto
Desporto

é
saúde
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Se pensa vender ou comprar é só chamar

Desporto

1-888-457-7643
www.centredesanteminceur.com

“Franchises” disponíveis

Bem estar... e estar bem.

Fórmula1
Michael Schumacher, em casa mando eu!

Por: Hélder Dias

Michael Shumacher, depois
de não vencer uma corrida
durante um período de três
meses,(G.P.do Canadá), con-
quistou este fim de semana no
ultra-rápido circuito de Monza,

não somente a tão desejada
‘’pole-position’’ como também a
própria corrida, tornando-se ao
mesmo tempo o piloto mais
rápido a terminar uma corrida.
Michael Schumacher rodando a
uma média de 247,585Km/h

quebraria um antigo recorde de
242,615 Km/h pertencente ao
britânico Peter Gethin (BRM)
neste mesmo circuito de
Monza.

O penta-campeão do Mundo,
Michael Shumacher que
conheceu um fim de semana
extraordinário, não deu a
mínima hipótese a Juan Pablo
Montoya (Williams) não dei-
xando no entanto, o piloto
colombiano, de tentar o tudo por
tudo no começo da corrida,
acabando por terminar (com
problemas de travões) na
segunda posição. Rubens
Barrichello ‘’Ferrari’’ seria o
terceiro piloto a completar o
pódio em Monza, quartel
general dos ‘’Tiffosis’’, dignos

adeptos da equipa do cavalinho.
Com esta vitória, Michael
Schumacher ‘’Ferrari’,’ conti-
nua a liderar o campeonato
mundial de pilotos separado
apenas de três pontos de
J.P.Montoya e a sete de Kimi

Raikkonen ‘’McLaren’’ terceiro
na tabela classificativa.
Recordemos ao mesmo tempo
que Michael Schumacher acaba
de conquistar a sua 50ª vitória ao
serviço da ‘’scuderia ‘’Ferrari.
“Penso que é um dos dias mais
extraordinários da minha
carreira” ,desabafava Shumi...,
“é simplesmente espectacular
ganhar uma corrida tão
importante como esta, sobre-
tudo depois dos maus resul-
tados da equipa”, confiava
Schumacher.Com o terceiro
lugar na corrida Rubens
Barrichello igualou no Mundial
de Pilotos o espanhol Fernando
Alonso ‘’Renault’’ que largando
da última posição na corrida e
sofrendo um acidente à partida

(bateu fortemente nas traseiras
do Jaguar de Justin Wilson),
acabaria por terminar na oitava
posição conquistando assim um
ponto. Ralf Schumacher
(Williams) vítima de um aciden-
te quando se treinava na semana

Classificacao final do G.P. de Monza

1. Michael Schumacher (Ale) Ferrari
2. Juan Pablo Montoya (Col) Williams/Bmw
3. Rubens Barrichello (Bra) Ferrari
4. Kimi Raikkonen (Fin) McLaren/Mercedes
5. Marc Gene (Esp) Williams/Bmw
6. Jacques Villeneuve (Can) Bar/Honda
7. Mark Webber (Aus) Jaguar/Cosworth
8. Fernando Alonso (Esp) Renault a 1 volta
9. Nick Heidfeld (Ale) Sauber/Petronas
10. Giancarlo Fisichella (Ita) Jordan/Ford
11. Zsolt Baumgartner (Hun) Jordan/Ford
12. Nicolas Kiesa (Din) Minardi/Cosworth
13. Heinz-Harald Frentzen (Ale) Sauber/Petronas

Classificação do Mundial de Pilotos:

1. M. Schumacher (Ale) Ferrari 82 pontos
2. J.P.Montoya (Col) Williams/Bmw 79
3. K.Raikkonen (Fin) McLaren/Mercedes 75
4. Ralf Schumacher (Ale) Williams/Bmw 58
5. Fernando Alonso (Esp) Renault 55
6. Rubens Barrichello (Bra) Ferrari 55
7. David Coulthard (GB) McLaren/Mercedes45
8. Jarno Trulli (Ita) Renault 24
9. Mark Webber (Aus) Jaguar/Cosworth 17
10. Jenson Button (GB) Bar-Honda 12
11. Giancarlo Fisichella (Ita) Jordan/Ford 10
12. Cristiano da Matta (Bra) Toyota   8
13. H. H. Frentzen (Ale) Sauber/Petronas   7
14. Olivier Panis (Fra) Toyota   6
15. Jacques Villeneuve (Can) Bar-Honda   6
16. Marc Gene (Esp) Williams-Bmw   4
17. Nick Heidfeld (Ale) Sauber/Petronas   2
18. Ralph Firman (GB) Jordan/Ford   1

Classificação do Mundial de construtores:

1. Williams 141 pontos
2. Ferrari 137
3. McLaren 120
4. Renault 79
5. Bar 18
6. Jaguar 17
7. Toyota 14
8. Jordan 11
9. Sauber 9
10. Minardi 0
Próximo encontro a 28 de Setembro no Grande Prémio dos

Estados Unidos da America Indianapolis. Até lá use como sempre
prudência nas estradas e siga o velho conselho amigo: se conduz
não beba.

passada, não participou na
corrida cedendo o seu lugar ao
piloto espanhol Marc Gene,
actual piloto de ensaios da
equipa de Frank Williams, que
terminou a prova num brilhante
quinto lugar.

Jacques Villeneuve, sobre
quem todos os rumores são
possíveis quanto ao seu futuro
no seio da Fórmula1, esteve
impecável durante todo o fim de
semana , especialmente na
corrida, terminando na sexta
posição, arrecadando assim,
três preciosos pontos e
salvando, desta feita, as honras
da Bar, uma vez o seu
companheiro de equipa Jenson
Button abandonou com
problemas mecânicos à 25ª
volta. Das últimas notícias
acerca de Villeneuve, citamos
uma vinda de Christian Tortora
o qual diz que provavelmente
David Richard actual patrão da
Bar estaria em vias de ser
despedido pela British Ame-
rican Tobacco o mesmo Tortora
salienta que a ‘’ Bat’’ não está
satisfeita com o trabalho do Sr.
David Richard, mas que
guardariam Jacques Villeneu-
ve. Verdade ou não será a
seguir....Um dos momentos
mais espectaculares da
competição seria a explosão do
pneu traseiro de Cristiano da
Matta ‘’Toyota’’ obrigando o
piloto brasileiro a um despiste.
Quanto à corrida, embora
bastante emocionante, no que
respeita às estratégias adop-
tadas que foram idênticas, pois
todas as equipas adaptaram
duas paragens nas ‘’boxes’’ para
reabastecimento e mudança de
pneus. A Bridgestone esteve
melhor que nas últimas corridas
e o facto de Montoya não
terminar na primeira posição
não foi de forma alguma
motivado pelos seus pneus
Michelin. No que diz respeito a
McLaren estes não estiveram
efectivamente na corrida
merecendo uma nota de louvor
Kimi Raikkonen pelo bom
trabalho em pista ao terminar a
12 seg. do vencedor da corrida.
Quanto a David Coulthard este
abandonaria na 46ªvolta quando
se encontrava na quinta posição.

Das últimas notícias em
relação ao Grande Prémio do
Canada, sabemos que não está
efectivamente no calendário da
FIA par a época de 2004,
mas...segundo TSN.ca pro-
vavelmente que um acordo
entre o Governo Federal
Canadiano e o Provincial
estariam na eminência de
retardar a entrada da Lei anti-
tabaco para 2006 o que poderia
fazer com que a FIA
reintegrasse Montreal no seu
calendário.
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Para vos servir : Roberto Carnevale, Joe Panetta
Tel. : (514) 327-0505

Próximo de sua casa onde quer que viva, receberá qualidade,
bom preço e bom serviço

Obrigado pela vossa preferência.

IGA ÉPICERIE
BENFEITO & FILS
4800 St-Dominique

rep. Joao Luis
tel. 844-1813

~

ROCHA & ROCHA
3961 de Bullion
reps. Fernando e

Carlos
tel. 845-9413

ITAL PLUS8795 Pascal Gagnon
MONTREAL IMPORTS INC.

IMPORTATIONS

Lagoria  •  St-Leonard
5305 Jean-Talon est
rep. Emilio e John

tel. 725-9212

Sanzone RDP
9199 Maurice Duplessis
rep. Raffaele Polisena

tel. 792-5001
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DUTCH BOY • VJZ • SUNNYLAND • CRY BABY • M&R
ROSINA •COLUMBINE• FIRST RUN •TOP BRASS •PIA


