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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

  Paulo F. Gonçalves
B.A., A.V.C.PFG

Varina Aluminium  inc.
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

           (514) 884-0522
  Consulte-me sem compromisso!!!

Ver  pág.2

Seguro de Vida
> 10 pagamentos
> 20 pagamentos
> Cobertura à vida
Valores garantidos

Ao seu lado e ao seu dispor

Caixa de Economia
Portuguesa
Depois da
tempestade
* A. Barqueiro

Sinceramente, com toda a fran-
queza, receámos em certa altura que
a Caixa de Economia dos Portugueses
de Montreal  tivesse um fim trágico e
irreversível, quando constatámos que
o Tribunal havia condenado aquela
nossa instituição financeira a
indemnizações do valor de mais de
uma dúzia de milhões de dólares,
resultando da falência da empresa de
câmbios COFO.

Foi um processo longo, que
envolveu mais de uma dezena de
empresas  com prejuizos, causa
jurídica com contornos muito
nublosos e uma manifesta falta de
transparência de alguns dos
responsáveis da instituição, cha-
mados a depor no processo
desencadeado.

O principal oficial por inerência do
cargo afirmara nas colunas deste
jornal, nos primeiros  dias após a
falência, que  a Caixa não perderia um
único cêntimo porque, segundo
declarava, os saldos das contas da
COFO cobriam de longe as garantias
por créditos concedidos  à empresa
falida.

Se não houvessem tribunais, as
coisas ter-se-iam processado daquela
maneira rectilínea. Porém, os
queixosos  não cruzaram os braços e
articulando instrumentos de defesa,
dirigiram-se ao Tribunal  com causas
contra a Caixa dos Portugueses,
sabendo que nada iriam receber em
processos contra a empresa de
câmbios, falida e com um passivo de
mais de vinte milhões de dólares.

Portanto, da previsão optimista do
Director da Caixa,  em Outubro de
1998 de prejuizo nulo, passou a nossa
Caixa à  realidade de um encargo de

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

No dia internacional dos idosos
Para ti “Jovem Idoso”

Tu nasceste
Tu aprendeste
E depois compreendeste!...
Criaste!
Criaste a tua própria vida
Pelos pensamentos que tiveste...
Se pensaste grande, foste grande.
Limitaste-te, ao reduzires-te.
Bem ou mal, viveste!
Olha para trás...
Colhe o que de bom semeaste.
Destrói o que de mal construíste,
Mas deixa um tijolo mais alto
Na construção que encontraste.
Faz um molho de vida!
Essa vida que volta a ser tua,
Com a pureza de uma criança
E a beleza singela de uma lembrança.
És belo, se inocente!
És perpétuo, se lembrado!
Despreza o azedume e o maldizer.
Como tu,
outros viveram;
Outros sofreram;
Outros choraram;
Outros tiveram razões que desconheces.

A tua conduta é o fruto do teu carácter.
O teu carácter, o sumo filtrado
Doce ou amargo de uma vivência.
A tua felicidade depende
Da qualidade dos teus pensamentos.
Dá as mãos e sorri!
Sorri para a vida.
O mundo é teu...
A vida ainda será aquilo que tu quiseres...
E tu queres Amor!
O amor na proporção que soubeste dar.
E dá, sorrindo sempre...
Acredita no teu coração cheio,
Porque acreditar é ser feliz!
Acreditar é ser forte!
E lembra :
Um homem grande não é um acidente...
É um resultado!...
E tu és um fruto.
Fruto do Amor ou raiva que geraste.
Se amaste, saboreia...
Se te enraiveceste, esquece...
Porque a ternura acontece
Quando se abre um Coração

Segundo um estudo Federal
A diversidade multicultural
em foco no Canadá

Reagindo a uma  sondagem  realizada
em colaboração com Estatística
Canadá, junto de cerca de 42.500
respondedores seleccionados a partir
do último Recenseamento de 2001 em
nove línguas (inglês, francês, cantonês,
mandarim, italiano, português, punjai,
espanhol  e vietnamita) o Secretário de
Estado responsável pelo Multicul-
turalismo (Situação da Mulher) Jean
Augustin, regozijou-se pelos resul-
tados desse Estudo investigador sobre
a diversidade étnica (EDE). Estes
resultados põe em foco  informações
importantes sobre o modo como as
origens étnicas das pessoas influem
sobre as suas participações na
sociedade assim  como sobre a maneira
como os Canadianos e Canadianas de

origens étnicas e raciais diversas,
interpretam a sua etnicidade e o
demonstram. O EDE é co-apadrinhado
pelo Ministério do Património e
Estatística Canadá.

“Por detrás dos números encontram-
se pessoas reais que têm verdadeiras
histórias a contar,” — declarou a
Secretária de Estado Augustine. Essas
histórias serão postas em relevo no
decorrer dos próximos anos, à medida
que nós utilizaremos esses dados para
realizarmos estudos e pesquisas, que
nos ajudarão a melhor compreender
como as origens étnicas e raciais das
pessoas influem sobre as suas
participações na sociedade. Nós servir-

Ver  pág. 2

Montreal  possui o clima
canadiano por excelência

Ver  pág. 2
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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

muitos milhões de dólares em Junho de 2001, data em que o Juiz
Jean Guibault pronunciou o veredicto.

Ninguém com senso e sentido de responsabilidades pode  ilibar
os dirigentes da época de  incompetência, porquanto  permitiram
que sucedessem actos prejudiciais à imagem e aos interesses da
Caixa, sem tomarem quaisque iniciativas de fiscalização das
gigantescas operações financeiras  que ali se desenrolavam com
a COFO.  O próprio Conselho de Verificação e de Deontologia só
muito tardiamente actuou, aliás com a forte oposição da maioria
dos Directores, que protestaram com energia a tomada de posição
daquele Conselho, classificando-a como uma deslealdade para com
o Gerente em causa, na altura visto como uma  vítima inocente da
Federação.

A maioria dos directores decidiram desautorizar a decisão da
Federação comunicando-lhe que iriam readmitir o Gerente, o que
não foi formalizado  a conselho do advogado da Caixa,  Aquele
causídico invocou as disposições legais, que dizem: “A Lei obriga
os organismos de apoio a actuar, sempre que se verifiquem situações
problemáticas, que não podem ser consideradas como próprias duma
gestão sã e prudente”

Temos que concordar com toda a propriedade  que  a responsável
pelos actos  financeiros de consequências graves ocorridos foi
também a  Federação das Caixas Des Jardins que, tendo
conhecimento de práticas irregulares, segundo a prova do tribunal,
não tomou as  medidas apropriadas, como seria sua obrigação e
dever. Somente interveio já depois da falência declarada, portanto
muito tarde, com as consequências que se conhecem. O Tribunal
Superior, no extrato do julgamento, analisa a  intervenção  da
Federação e da Caixa, da seguinte maneira:  “os representantes
da Federação eram tecnocratas sem experiência prática e
o Conselho de Administração da Caixa uma simples
“marionnette” manipulada.”

Repetimos: tivemos muitos receios quanto à sobrevivência da
Caixa, colocada perante uma dívida extraordinariamente superior
às capacidades da instituição.

Felizmente, depois da tempestade, vem a bonança
A actual direcção  entabulou negociações com todas as partes

intervenientes (credores, companhia de seguros, Federação, etc)
e parece ter conseguido bons e favoráveis acordos fora do Tribunal,
os quais viabilizam a continuidade da nossa Caixa de Economia.

 Segundo pudemos apurar, a responsabilidade financeira da
Caixa situa-se em pouco mais de dois milhões de dólares, quantia
que será adiantada pela Federação, para ser reembolsada em sete
anos, à taxa de juro zero.

A finalização favorável deste problema abona a favor da
capacidade negociável dos directores actuais,  dando à estrutura
da Caixa condições óptimas para continuar na senda do progresso,
sem qualquer risco para a sua grande cientela e para si própria.

Tem havido da nossa parte uma contenção tácita de abordagem
deste complicado problema, para não ferir a credibilidade da
instituição e causar  eventuais alarmes injustificados que a
prejudicariam. Agora, que existe uma luz verde no fundo do túnel,
será conveniente que  a Caixa, através dos seus responsáveis
directivos, proceda a um esclarecimento público dos acordos
obtidos, da solidez da instituição e dos projectos futuros que, não
temos quaisquer dúvidas,  se prolongam num horizonte de
progresso, de acalmia e de profissionalismo, como nunca tinha
atingido no passado.

A Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal  é uma das
instituições mais válidas da Comunidade, que acaba de sair de um
curva muito apertada, sem drásticas consequências. Não pode
voltar a ser gerida  por individualidades de visão limitada,  sem
condições para seguirem regras estritas de comercialização
financeira, como o exigem os cargos assumidos. A época do
amadorismo está ultrapassada e a dinâmica presente exige mais
do que pessoas simpáticas e de boa vontade, por muito
benevolentes que queiramos ser.  Matéria de reflexão para os
tempos que se avizinham.

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)

Montreal pode gabar-se de
ser a cidade de todas as épocas,
segundo “Environnement Ca-
nada”.

No seu estudo sobre as
características meteorológicas,
o organismo considera Mon-
treal como a cidade de clima
canadiano por excelência.

Val-d’Or encontra-se no
pelotão da frente para as
condições mais rigorosas.

Medecine Hat, em Alberta, é

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 ethnoculturel@sero-zero.qc.ca

CONFIDENCIAL E ANÓNIMO

a cidade mais ensolarada ;
Prince Rupert, na Colômbia
Britânica, é a cidade mais
húmida e Whitehorse, no
Yukon, a mais seca.

Nota-se igualdade no que
respeita ao conforto, entre
Victória e Nanaimo na Co-
lômbia Britânica, enquanto que
Saint-Jean,  na Terra Nova, é a
cidade com mais ventos e
brumas.

Montreal  possui o clima
canadiano por excelência

nos-emos desta informação
para orientar a nossa orientação
política,  os nossos programas e
serviços, a fim de promover o
respeito da diversidade étnica e
racial”

Os resultados provisórios do

interacção entre os indivíduos e
as comunidades de origens étni-
cas, raciais e religiosas diferen-
tes. Ele encoraja igualmente os
organismos públicos a respei-
tarem e a tomarem conta o
carácter multicultural do
Canadá.

O Programa de Multicultura-
lismo depende do Património
Canadá e tem por missão de
fazer o Canadá mais forte, sendo
o país mais multicultural do
mundo, contando com mais de
200 origens étnicas, onde 13%
pertencem às minorias visíveis.
A política do Multiculturalismo
existente desde 1971 tornou-se
lei em 1988, quando o
Parlamento adoptou a Lei Sobre
o Multiculturalismo Canadiano.

Baseia-se na convicção de que
todos os cidadãos são iguais, de
que a participação na sociedade
é um direito para todos e de que
as diferenças étnicas, raciais e
religiosas contribuem à  força e
ao dinamismo do país.

estudo revelam que 50% dos
Canadianos e Canadianas têm
um grande sentimento de
pertença às suas origens e que
quanto mais tempo vivem no
Canadá mais as suas parti-
cipações na sociedade cana-

diana aumentam. Há uma maior
implicação a nível eleitoral e em
organizações diversas.

Na maioria dos interrogados
pertencentes às chamadas
minorias visíveis, afirmam não
se sentirem vítimas de qualquer
discriminação ou de tratamen-
tos injustos. (86%). A discrimina-
ção é no entanto uma problemá-
tica para certos grupos.

“O que é significativo, é que
esta investigação mostra que a
nossa Política e o nosso Progra-
ma de Multiculturalismo condu-
zem-nos na boa via.”— acres-
centou a Secretária de Estado
Augustine”.

Os principais objectivos são
os de nos assegurarmos de que
todos se sintam bem e que as
suas diferenças sejam respeita-
das.”

O Programa de Multicultura-
lismo do Canadá faz a promoção
da participação justa e equitativa
dos homens e das mulheres de
todas as origens  na sociedade
canadiana, assim como a

Cont  da  pág. 1

A diversidade multicultural
em foco no Canadá

Depois da tempestade
Cont  da  pág. 1

A «l’âge d’or» não é rosa para
toda a gente

Na passagem de mais um Dia Internacional dos Idosos, hoje, 1 de
Outubro, transcrevemos com a devida vénia este textopublicado em
2001 da autoria de Valérie Dufour, jornalista do conceituado diário
Le Devoir que, cremos, continua a ter a mesma actualidade.
.

Grande número de pessoas
de idade no Canadá, pensam
que as suas condições de vida se
deterioraram nos últimos dez
anos.

Não somente muitos estão
insatisfeitos com o sistema de
saúde como também receiam
pela sua própria segurança.

Estas constatações são tira-
das de uma vasta sondagem

dirigida pela Federação Interna-
cional do Envelhecimento. Esta
investigação não científica foi
realizada junto de cerca de 24
mil pessoas dispersas em 71
países dos quais 3229 são
canadianos. No “melhor país do
mundo”, 51% dos canadianos
interrogados afirmam que o
acesso aos serviços de saúde
está cada vez mais limitado.

“Os Canadianos sabem que
vivem num país privilegiado”—
explicou Ivan Hale, vice-
presidente da Federação, em
conferência de imprensa.
”Certas pessoas têm exigências
mais elevadas do que outras no
que respeita à sua qualidade de
vida ou aos serviços de que
usufruem”. Difícil portanto de
comparar a opinião dos velhotes
chineses com os dos Estados
Unidos.

Resta porém, que 40% das
pessoas interrogadas no Cana-
dá, mantêm que lhes é bastante
mais difícil de se alimentar
convenientemente, de se abri-
gar e de se vestir. Ao mesmo
tempo, 50% das pessoas idosas
crêem que há um risco mais
elevado de serem vítimas de
exploração, de abusos físicos ou
mentais. Por outro lado, 43%
pensam que os seus familiares
e a comunidade lhes oferecem
um meio ambiente mais peri-
goso que há uma dezena de
anos.

Para além de pôr em evidên-
cia a insatisfação da população
norte americana sobre a manei-
ra como os idosos são tratados,
a investigação revela uma forte
diferença entre as condições de
vida das pessoas idosas nos
países desenvolvidos e os
idosos do terceiro mundo. A
situação deteriorou-se de modo
aflitivo em África e na América
Latina, precisou Marie-Louise
Parent-Johnson, tesoureira
deste organismo não governa-
mental.

Os representantes da Fede-
ração Internacional do Envelhe-
cimento insistiram sobre a
importância deste tipo de

pesquisa feito junto das pessoas
de idade, gente, insistiram eles,
que normalmente não têm voz
no capítulo das decisões. “Nós
não somos todos velhos, mas todos
envelheceremos”, acrescentou
Marie-Louise. Segundo o Banco
Mundial, em 2001, os idosos de
60 anos e mais eram 600
milhões. Em 2005, prevê-se que
esta proporção terá duplicado.
Deste número, 70 % viverão nos
países subde-senvolvidos.

Mas se a Federação quer
chamar a atenção sobre a
qualidade de vida das pessoas
da terceira idade, ela evita de
fazer recomendações. “O nosso
trabalho limita-se a exprimir as
vozes dos idosos” indica Yitzhak
Brick, presidente do organis-
mo.”Os governos podem depois
interrogar-se e agir em
consequência. É importante
saber porquê, por exemplo,
metade dos idosos do Reino
Unido, da Austrália e do Canadá,
não se sentem em segurança e
pensam que os seus governos não
se ocupam bem deles”.
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Açores & Madeira

CONTACTE-NOS PARA CONHECER
AS NOVAS  TARIFAS

OUTONO 2003
Aceitam-se reservas

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

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

Produção de vinho 2003
Quebra de 50 a 60%

A produção de vinho da
colheita de 2003 deverá sofrer

na Região uma quebra de cerca
de 50 por cento em relação aos
anos anteriores.  As condições
atmosféricas desfavoráveis que
ocorreram durante os
primeiros sete meses deste ano
provocaram estragos nas
principais zonas vinícolas da
Terceira, Pico e Graciosa,
afectando as castas que estão na
origem dos principais vinhos de
mesa regionais, embora no caso
dos licorosos, como o verdelho,
também se tenham verificados
danos nas vinhas.  A casta
americana, que dá origem ao
vinho de cheiro, foi das mais
atingidas.

Exportações de gado vivo
27,8 mil toneladas

Os lavradores açorianos
colocaram nos mercados do
Continente e Madeira cerca de
27,8 bovinos enviados vivos, na
primeira metade deste ano,
mais cerca de mil que em igual
período de 2002.

Estatísticas oficiais ontem
divulgadas indicam que o gado
vivo embarcado nas ilhas com
destino ao exterior atingiu entre
Janeiro a Junho as sete mil
toneladas, cerca de 400
toneladas acima dos embarques
concretizados na primeira
metade do ano passado.

O gado bovino enviado em
vivo para o Continente e
Madeira atingiu valores muito

superiores aos dos abates nos
matadouros das ilhas, que no
semestre se ficaram pelas 18,5
mil cabeças, com um peso total
de 4,6 mil toneladas.

A venda de animais vivos para
o exterior assume-se, simulta-
neamente, como uma forma de
combater os excedentes de
efectivos e de financiamento das
explorações.

As autoridades regionais têm
vindo a investir na implantação
de uma rede de abate que
permita a desmancha e
embalagem da carne de vaca
nas ilhas, fazendo com que as
« mais valias » fiquem no
arquipélago.

No Corvo
Carro de lixo à medida

À primeira vista parece um
brinquedo.  Mas não é.  O novo
carro de lixo da ilha do corvo é
a menina dos olhos de um
mecânico terceirense, Mário
Oliveira, natural de São Bento.
Com 52 anos, o mecânico,
recorrendo aos conhecimentos
adquiridos ao longo de uma vida
passada entre motores, chassis
e radiadores, construiu um

carro de lixo adequado às ruas
estreitas da ilha mais ocidental
do arquipélago açoriano.

O veículo, construído na
oficina de Fernando Capitão,
vulgarmente conhecido por
« Estraga-Ferro », tem tudo o
que um carro do lixo « normal »
tem, desde placa de prensagem
dos resíduos até aos suportes
para os dois operários.

São Miguel
Freguesia da Matriz
com nome alterado

A Assembleia Legislativa Regional aprovou a proposta  do PSD
visando a alteração no nome da freguesia de Matriz, no concelho
de Ponta Delgada.  A proposta, aprovada por unanimidade, veio
alterar a designação para São Sebastião, voltando assim a ter o nome
como era inicialmente conhecida.

A proposta veio ao encontro de um anseio antigo dos habitantes
da freguesia, e que já tinha a aprovação unânime quer da Assembleia
de Freguesia, quer da Assembleia Municipal.   O nome de S.
Sebastião é muito antigo e contemplava aquela freguesia ainda antes
da hoje cidade de Ponta Delgada ter sido elevada a vila.

Cinco freguesias
Elevadas a vilas

A Assembleia Legislativa
Regional dos Açores aprovou
uma proposta do PS que eleva a
vilas, cinco freguesias do
arquipélago.

O diploma, que esteve longe
de ser consensual, alterava
apenas um Decreto Regional de
1981, de forma a permitir que as

freguesias que já foram vilas,
pudessem voltar a sê-lo.

Este processo permitirá a
elevação automática a vilas das
freguesias de Agua do Pau na
Lagoa, Capelas em Ponta
Delgada, Praia na Graciosa, São
Sebastião em Angra e Topo em
São Jorge.

Em S. Miguel
Restauro de duas igrejas

O Governo açoriano
anunciou um investimento de
465 mil euros no restauro das
fachadas das duas mais
importantes igrejas da ilha de S.
Miguel, a do Senhor dos Passos
(Ribeira Grande) e a do Colégio
(Ponta Delgada).

Na limpeza, consolidação,
restauro de elementos em falta
e tratamento da superfície da
fachada da igreja do Senhor dos

Passos vão ser gastos 300 mil
euros, sendo investidos outros
175 mil em trabalhos da mesma
natureza na Igreja do Colégio.

A intervenção na igreja do
Senhor dos Passos demorará
um ano, sendo de oito meses o
prazo previsto para as obras na
fachada do outro templo.

Graciosa
Lar  de idosos

A construção do Lar de Idosos
da Praia, na ilha Graciosa,
deverá estar concluída no fim do
ano e vai representar um
investimento superior a 2,2
milhões de euros.  O lar, com
capacidade para 24 utentes, será

gerido pela Santa Casa da
Misericórdia da Vila da Praia.

A construção e infra-estrutura
enquadram-se na política social
de solidariedade do Governo
regional açoriano no seu intento
de apoio aos mais idosos.

Padre Nemésio Medeiros
25 anos de sacerdócio

A Câmara da Ribeira Grande
em S. Miguel deliberou, por
unanimidade, aprovar um voto
de congratulação pelos 25 anos
de vida sacerdotal do Padre
Nemésio Manuel Sousa Me-
deiros.

Figura da igreja respeitada e
admirada, o Padre Nemésio
após a sua passagem pela Igreja

Matriz da Ribeira Grande,
encontra-se actualmente na
freguesia da Maia, onde as suas
preocupações sociais o levam a
intervir junto dos organismos
oficiais em prol dos mais
carenciados da sua paróquia e
na promoção das camadas mais
jovens da população.

Em Ponta Delgada
Procissão do S.S. Cristo
a mais extensa do mundo

Decorreram no passado mês
de Maio as seculares festi-
vidades em louvor do Senhor
Santo Cristo dos Milagres.

Milhares de peregrinos, tanto
dos Açores, como idos de
diversos núcleos espalhados
pelo mundo, como ainda muitos
continentais, participaram nas
mesmas festividades imbuídos
do mais profundo sentimento
religioso – aquele sentimento
que desde há trezentos anos
tem sido de geração em geração
perpetrado no seguimento da
mensagem milagrosa de Madre
Teresa da Anunciada.

Monsenhor Agostinho Tava-
res, o responsável do Santuário
do Senhor Santo Cristo, revelou
ser a procissão do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, em Ponta
Delgada, o maior cortejo

católico do mundo, sendo o
segundo no aspecto religioso, já
que é na China que se realiza a
maior procissão não católica de
todo o planeta.

Motivo de orgulho não só
para o Povo Micaelense e
Açoriano, mas de um modo
muito especial também para
todos os Portugueses.

Refira-se que a procissão do
Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres percorre durante quatro
horas as três freguesias da
cidade de Ponta Delgada,
incorporando-se na mesma
além de alguns milhares de
peregrinos, as mais altas
individualidades eclesiásticas e
oficiais da Região Autónoma
dos Açores, além de cerca de
trinta filarmónicas da ilha.

Madeira
 PJ do Funchal apreendeu 1840
doses de cocaína e heroína

Funchal, 30 Set (Lusa) - A
Polícia Judiciária do Funchal
anunciou hoje a apreensão de
1840 doses de cocaína e heroína
na sequência de uma operação
de investigação iniciada no
segundo trimestre deste ano na
Madeira.

Segundo um comunicado da
PJ do Funchal, no âmbito desta
operação desenvolvida pelo
Departamento de Investigação
Criminal foi detido em Julho um
empresário da construção civil,
por alegado envolvimento no
narcotráfico, e apreendidas
milhares de doses de droga.

Adianta a polícia que o
homem dissimulava a sua
actividade, aproveitando-se da
profissão, designadamente do
facto de reservar durante algum
tempo imóveis em construção
ou fracções em prédios
comercializados onde escondia
“parcelarmente significativas
quantidades de droga”.

Desta vez foram apreendidas
930 doses de cocaína e 910 de
heroína que tinham como alvo o
mercado regional.

O empresário envolvido está
detido preventivamente.

Vitivinicultores desesperados
Pequenos e médios vitivini-

cultores desesperados, pois
garantem que as adegas não
estão a enviar, pelos agentes,
caixas suficientes para recolher
as uvas. Em São Vicente e no
Estreito de Câmara de Lobos
cerca de 600 toneladas de uvas
“negramole” estão por vin-
dimar. Pelo menos 200 peque-
nos e médios vitivinicultores
estão desesperados, pois as
empresas de exportação não
estão a enviar, através dos
agentes, caixas suficientes para
depositar as uvas que continu-
am na parreira à espera de
serem colhidas. Várias fontes
do sector garantiram  que as
maiores empresas de exporta-
ção estão quase a atingir a
capacidade máxima de armaze-
namento de vinho, por isso, a
partir de amanhã não irão
receber mais uvas mesmo que
estas tenham grau igual ou

superior a nove. Estas mesmas
fontes salientaram que os
exportadores estão a agir de
«má-fé» pois «estão a tentar
camuflar a situação, dizendo
que vão comprar as uvas aos
agricultores, mas na realidade
não o farão». Entre os cerca de
80 viticultores de São Vicente e
do Estreito de Câmara de Lobos
que quiseram prestar decla-
rações, todos são unânimes em
afirmar que ainda têm «pelo
menos metade das uvas por
vindimar» e que estas «têm grau
superior a 9,5».

Madeira
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Vida Nova
A sedução do branco

Cabelos brancos não são, necessariamente, sinónimo de velhice.
São isso, sim, sinal de envelhecimento.  Parece contraditório, mas
não é :  há jovens de cabelos brancos e idosos em que o branco
apenas acinzenta a cabeleira, mas num caso e noutro o
embranquecer dos cabelos corresponde ao passar dos tempos, ao
ritmo de cada pessoa, é claro.

Os cabelos começam a embranquecer devido a uma diminuição
na produção de melanina, o pigmento natural presente, sob a forma
de grânulos, na segunda das três camadas que compõem o tecido
capilar.  E progressivamente que os cabelos mudam de cor:
primeiro, a apenas algumas fibras, os famosos fios de prata que até
embelezam os cabelo;  depois, são as raízes que denunciam o
branco, que acaba por conquistar a maioria ou totalidade da
cabeleira.

Progressivamente, ao ritmo de cada um, até da hereditariedade,
mas a verdade é que o fenómeno começa em regra na terceira
década de vida, generalizando-se na sexta.  E não adianta arrancar
os fios brancos mal são descobertos entre o castanho ou o negro
natural :  é que o novo cabelo volta a crescer branco, pois o que
acontece é que no folículo que lhe dá origem há melanina, pelo que
a cor é inevitavelmente... branca.  A não ser que o puxão danifique
o folículo, o que significa que não nascerá qualquer novo cabelo.

É certo que os cabelos brancos denunciam o passar dos tempos,
mas não constituem uma fatalidade :  ninguém fica velho, nem de
corpo nem de espírito, só porque o rosto é emoldurado de branco.
Por isso, os cabelos não devem ser negligenciados só porque se vão
mesclando.

Vejamos então como manter cabelos brancos e belos :
Antes de mais, há que proteger a cor, apesar de ser natural : é que

os cabelos grisalhos ou brancos tendem a ficar amarelados, como
se de palha fossem, o que lhes confere um aspecto mortiço.  Oxidam-
se facilmente, muito por via da poluição, do tabaco e do sol,

parecendo até maltratados.  É, no entanto, possível contrariar esta
tendência, recorrendo a champôs que neutralizam o
amarelecimento, dando um aspecto mais brilhante aos cabelos.

Se os cabelos são fracos e se quebram facilmente, existe uma
gama de cuidados anti-idade, reestruturantes, à base de vitamina
E anti-oxidante e de aminoácidos :  os cabelos devem ser lavados
suavemente, com água morna, para não fragilizar ainda mais as
fibras;  os «brushings» devem ser evitados.

Para cabelos demasiado secos, o mais indicado é um champô rico
em proteínas vegetais :  o couro cabeludo deve ser bem massajado
para se obter uma espuma abundante e o produto deve actuar alguns
minutos antes de o cabelo ser enxaguado.

Os cabelos brancos também podem ser oleosos e apresentar
caspa, pelo que devem ser tratados como produtos específicos :
devem ser lavados com gentileza para não estimular as glândulas
sebáceas e depois penteados com um pente de dentes largos.

Pintar os cabelos brancos não é grande ideia, pois as raízes traem
rapidamente a coloração, exigindo idas constantes ao cabeleireiro,
com o risco de agredir os fios e o couro cabeludo.

O penteado complementa estes cuidados :  é claro que tudo
depende do rosto e do estilo de cada pessoa, mas o corte pode
contribuir muito para contrariar a ideia de que os cabelos brancos
correspondem a uma figura idosa.  Assim, cabelos curtos e lisos são
preferíveis a cabelos longos e permanentados, tal como pequenas
madeixas são preferíveis a uma franja espessa.

Bem cuidado, o branco pode significar uma cabeleira
soberbamente natural.  Mesmo que as rugas comecem a desenhar
o rosto, mesmo que o calendário seja pouco generoso... a verdade
é que há um charme por descobrir nos cabelos brancos.

Conviver com o Envelhecimento
Desde sempre que o Homem se preocupou com o seu

envelhecimento, sendo este encarado de diversas maneiras. Alguns
caracterizam-no pela sua diminuição de capacidades, outros pela
maior dependência e ponto mais alto da sabedoria. Contudo, cada
uma destas atitudes corresponde a uma verdade parcial, mas
nenhuma representa a verdade total.

0 envelhecimento é um processo natural, que preocupa grande
parte dos indivíduos da nossa sociedade. No entanto, com o passar
do tempo, apercebemo-nos, que o nosso aspecto físico começa a
alterar-se: o cabelo torna-se grisalho, surgem rugas, dificuldades
locomotivas e auditivas. É nessa base que surge o processo de
envelhecimento, isto é, o nosso organismo vai perdendo
capacidades. As nossas reservas e capacidade de realizar certas
tarefas da vida diária diminuem actividades do quotidiano e a
algumas reduções nos nossos sentidos, minimizando as
preocupações e enfrentando as diversas situações do dia a dia. Sem
dúvida, que o papel do idoso é fundamental na promoção e
manutenção da sua saúde e prevenção da doença nesta fase da vida.

Assim, passo desde já a citar alguns conselhos úteis para que
todos os idosos possam desfrutar de uma melhor qualidade de vida.

  Exercício Físico: Os movimentos começam a ser mais lentos.
Se fizer exercício diariamente, passará a movimentar-se com maior
rapidez e segurança. 0 exercício ajuda a manter a forma e
elasticidade dos músculos prevenindo também a obesidade.

 Alimentação saudável: A alimentação correcta é um dos factores
que maior influência tem na saúde e bem estar, devendo ser o mais
variada possível, “apostando-se” em alimentos como fruta e vegetais
frescos. As refeições devem ser pouco abundantes e repartidas ao
longo do dia (cinco a seis refeições por dia). Não se deve comer em
demasia e também alimentos desnecessários, devendo-se comer
alimentos mais macios (produtos lácteos ou papas para quem tem
dificuldades de mastigação). No que diz respeito aos líquidos, nunca
se deve beber menos de dois litros diários, de preferência água ou
bebidas não açucaradas.

Sono: A necessidade de dormir é diferente de pessoa para pessoa.
Para descansar bem durante a noite, o quarto deve estar às escuras
e silencioso, não se deve comer alimentos pesados ao jantar, não
beber chá nem café antes de ir para a cama.

Higiene Pessoal: Contribui para o seu bem estar, evita o odor
corporal ou o mau hálito. Deve-se tomar banho ou duche várias
vezes por semana. Com o decorrer dos anos a pele torna-se mais
seca, sendo por isso conveniente utilizar um creme hidratante.

Actividade Intelectual e Social: As actividades de natureza
intelectual e social também são importantes para o seu bem estar.
Deve-se ter atitudes participativas convivendo com familiares,
vizinhos, amigos ou mesmo em associações. Não se deve ter receio
de conhecer outros lugares, coisas desconhecidas, assim como de
fazer novas amizades. No que diz respeito à componente intelectual
pode-se por exemplo ler, jogar cartas, xadrez ou visitar museus e
exposições. Tudo isto se resume numa só frase: deve-se ter mais
ânimo.

Muitos idosos mantêm um bom estado de saúde. Continuar bem
depende deles mesmos. Ninguém permanece saudável sem nada
fazer por isso, é muito importante manter um estilo de vida o mais
adequado possível, cuidando de si próprio, da saúde e do bem estar.

Para terminar, não se deve esquecer de que cada caso é um caso
e que, para um melhor controle da sua saúde, deverá consultar o
seu médico com regularidade.

Anti-colesterol
Novo remédio

As autoridades sanitárias norte-americanas aprovaram um novo
medicamento anti-colesterol, o «Zetia», desenvolvido pelos grupos
farmacêuticos Merck & Scherin-Plough, que deverá render-lhes
mil milhões de dólares anuais.  O dossier do novo fármaco foi
estudado durante dez meses, disse a agência para o Medicamento
e Alimentação, adiantando que ele tem o nome científico de
ezetimiba e que foi «geralmente bem tolerado».

O «Zetia» pode ser utilizado só ou em conjugação com outros
medicamentos anti-colesterol já existentes, como o Lipitor da Pfizer
ou o Zocor da Merck.

O tratamento do excesso de colesterol suscitou profundas
preocupações em todo o Mundo, no Verão de 2002, quando um
conjunto de tratamentos anti-colesterol, pertencentes à família das
estatinas, foi posto sob rigorosa vigilância, depois de várias mortes
associadas a um medicamento de «Bayer», retirado então do
mercado.

Colecção 2003

Temos para si uma nova e grande selecção  de cartões de
convites  para casamento  com 15% de desconto

Faça-nos uma visita!

4117A Boul. St-Laurent Montreal Qc. H2W 1Y7
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283

Typogal Ltée.
Imprimeurs - editeurs

Mais peixe, menos Alzheimer
O consumo semanal de peixe, assim como de outras fontes de

ácidos gordos, parece reduzir a probabilidade de desenvolver a
doença de Alzheimer, sugere um estudo publicado no Archives of
Neurology.  Dos 815 indivíduos estudados durante quatro anos, com
idades entre os 65 e os 94 anos, os que consumiam peixe pelos
menos uma vez por semana tinham menos 60 por cento de hipóteses
de desenvolver a doença.
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A comercialização de drogas leves na Holanda
Haxixe e marijuana no “coffee shop”

Em Amsterdão existem “coffee
shops” onde o cliente em vez de tomar
uma bica fuma um charro. E tudo dentro
da legalidade. A comercialização de
drogas leves na Holanda continua a ser
um grande negócio no país. E agora
chegou também às farmácias, com
direito a receita médica, embora só para
doentes terminais.

Mas estas “ervas alucinatórias”,
mesmo legalizadas,  não são baratas.

Uma grama, seis euros. Três gramas, 15. Cinco gramas, 25.
Um casal nosso amigo holandês que vive aqui perto, diz ter

escolhido o Norte de Portugal para viver por causa do filho que tem
hoje 24 anos. Segundo o pai, o filho abandonou os estudos e passava
o tempo, noite e dia, nesses ditos “coffee shops”, em Amsterdão.
- Era uma alma perdida – o rapaz, tinha perdido o sentido da vida
e andava completamente desnorteado. Agora, aqui em Portugal, e
já lá vão quatro anos, graças a Deus, emendou-se. Completou o
curso e está empregado e vive uma vida normal, desabafou o pai.
E acrescentou: - Na Holanda há liberdade a mais. Tudo é permitido.
As pessoas frequentam ambientes que em Portugal não existem.
Por exemplo, a ementa nesses “coffee shops” é uma folha de papel
plastificada, em tons verde e amarelo. Está em cima do balcão, à
disposição de quem entra. Nestes locais, para além das “ervas
alucinogénicas” há também referências à marijuana tailandesa, ao
haxixe afegão, chás de marijuana ou “space muffins”, queques de
chocolate cobertos de confeitos  - e confeccionados a partir de
drogas leves. Enfim, é Amsterdão, a cidade onde quase tudo é
permitido e legalizado. Claro, para o bem e para o mal.

São “coffee shops”, decorados com motivos arabescos. Todo o
ambiente tem um aspecto árabe onde existe um pequeno bar que
não vende bebidas alcoólicas – apenas refrigerantes, drogas leves,
mortalhas e restantes subprodutos à base de substâncias
psicotrópicas. Nesses locais os clientes podem ouvir música, beber
um chá ou fumar um charro enquanto passam a tarde ou a noite à
conversa.  Ou podem simplesmente comprar o que desejam e ir para
casa. É um processo simples: escolher, comprar e consumir É uma
das imagens de marca de Amsterdão, da Holanda e não apenas de
tulipas e apaixonados pelo futebol.

Os que apoiam estas medidas garantem que a toxicodependência
e o tráfico de droga foi reduzido graças à inovação. Os detractores
defendem o oposto e que a influência nas camadas mais jovens da
população é maléfica.

O facto é que a Holanda é internacionalmente conhecida pela sua
tolerância e permissividade. Foi o primeiro país a aceitar a
comercialização de drogas leves em “coffee Shops”, a legalizar a
eutanásia, a autorizar a prostituição – desde que os bordéis estejam
devidamente regulamentados – e dizer sim aos casamentos entre
homossexuais. E desde o início de Setembro, os médicos
holandeses estão autorizados a prescrever “cannabis” a pacientes
que sofram de sida, cancro, esclerose múltipla e outras doenças
causadoras de sofrimento crónico.

Porém, estas medidas, para alguns religiosos e países ultra
conservadores, não estão a ser bem recebidas. Contestam este
excessivo liberalismo, mas o Governo holandês segue em frente
com o projecto – charros para toda a malta! Não admira, pois, porque
é que a juventude dos países desenvolvidos e filhos de famílias com
posses gostam de visitar os “coffee shops” de Amsterdão.

Neste momento, são duas as plantações legalizadas que
produzem e distribuem essas “ervas alucinatórias” pelas farmácias
e pelos “coffee shops”. O único cliente para quem trabalham é o
próprio  Estado. Pelo menos, na Holanda, para obter haxixe e
marijuana, já não é preciso procurar os criminosos traficantes.

Comunicar

Fácil será  de imaginar como seria
difícil a vida se tivéssemos de ficar em
casa fechados, sem telefone, rádio ou
tv e se fosse impossível ter acesso a
jornais ou livros. Aqueles que por uma
ou outra razão passaram por situação
semelhante vos dirão certamente,
como se sentiram isolados, pri-
sioneiros em liberdade condicionada,
conhecedores apenas do que à sua
volta se passava, como no tempo dos

nossos antepassados.
Hoje a velocidade e a qualidade da partilha de informações é uma

novidade em permanente mutação, já que os avanços técnicos
fazem cair em desuso no momento, aquilo que ontem era novo e
excepcional. A auto-estrada da comunicação é algo que não
terminará de se desenvolver e de surpreender o comum dos
mortais, ultrapassando todas as expectativas e raciocínio.

Portanto, há duzentos anos atrás, era bem diferente. Em 1805, as
notícias acerca da batalha de Trafalgar, demoraram dezasseis dias
a chegar a Londres...

Durante séculos só se podiam enviar cartas através de um
postilhão a cavalo, o que se tornava muito dispendioso para o
receptor, pois  era o destinatário quem pagava!

Com a melhoria das estradas e o evento do combóio, as pessoas
começaram a viajar até mais longe e desse modo, os políticos e
homens de negócios conseguiam o que sempre desejaram ou seja,
estarem informados com certa actualidade e, sobretudo, antes dos
seus rivais.

Nos Estados Unidos em 1860, a companhia Western Pony
Express que oferecia serviços regulares de correio entre Nova
Iorque e S. Francisco (4000 km) desfez-se em 1862, assim que a
montagem da linha de telégrafo intercontinental, paralela às linhas
de caminho de ferro, se completou. Nessa mesma época, na
Inglaterra, após a construção de estradas convenientes, a
correspondência passou a ser enviada por diligências e uma carta
levava três e dias e três noites entre Londres e Edimburgo.

Vários foram os cientistas que inventaram diversos meios de
comunicação, nem sempre bem recebidos pelas populações devido
aos custos elevados e também, em certos casos, por pensarem que
se imiscuíam na vida privada dos cidadãos. Porém, sempre houve
necessidade de comunicar. De enviar mensagens.  Utilizava-se
sinais de fumo, de fogo ou bandeiras. No campo militar e naval,
criou-se o alfabeto homográfico, que por meio de sinais feitos com
os braços  por um sinaleiro, transmitem mensagens visuais, entre
postos de comando.

Na Antiguidade quando se considerou  necessário conservar
registos, tornou-se indispensável melhorar a escrita. Na Idade
Média, antes da invenção de Gutenberg — que causou profundas
transformações na História, —os livros eram copiados à mão, quase
sempre por monges, que os ilustravam com iluminuras, mas que
se tornavam excessivamente raros e caros.

Poucos porém dos nossos antepassados sabiam ler e escrever.
Foi já no século XVII que os jornais começaram a ser publicados

com regularidade. Porém a sua tendência era para criticar
duramente os governos. Como represália, aplicaram-se aos jornais
elevadíssimos impostos para impedir a sua distribuição, mas a
medida foi ineficaz. Hoje ainda, os jornais constituem um dos meios
mais eficazes de comunicação, apesar de certas tentativas de
manipulação por parte dos que são contra a justiça e a
imparcialidade, agentes de propaganda e desinformação ao serviço
de interesses limitados pela avidez e falsas ideologias de vários
géneros. O requisito moral fundamental de toda a comunicação é
o respeito pela verdade, essencial na comunicação humana, e a
liberdade da manifestação e difusão dos factos e informações, assim
como do pensamento, ao serviço da sociedade.

E a comunicação é também, e muito mesmo, nos tempos de hoje,
audiovisual.

Foi deste modo que um grupo de jovens, ligados à Missão de
Santa Cruz, — e dos quais falaremos na próxima edição—,
apresentou um vídeo sobre a emigração de 1953, em forma de
documentário teatralizado, querendo assim colaborar à sua
maneira e de forma original no contexto das celebrações que se
fazem um pouco por todo o lado, sem ajudas governamentais nem
electismos. Modestamente. Mas eficazes.

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
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Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599 DESDE $149

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649

5952 Jean-Talon Este,
Montreal e arredores

Licença da Ville de Montreal #254076

PROBLEMAS DE INSECTOS
PARA QUE ESPERAR

3 7 6 - 6 5 8 5

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

•RESIDENCIAL  •COMERCIAL  •INDUSTRIAL

Cinema
Por Manuel Rodrigues

Arte.  Política.  Descobri-
mentos e comércio.  Tudo
isto é motivo para o olhar
encantado com Portugal de
Olivier Berthelot.

Hábil cineasta, trata-se do seu
segundo filme, mas com longa
experiência como  assistente de
projectos e realização de filmes;
Fotógrafo e piloto.

Na sua essência, as narrativas
deste filme partem de uma

qualidade de texto específica que serve a perseguição de variantes
particulares da vida portuguesa.
Conta histórias concretas, desde
o fabrico do vinho do porto à pesca
tradicional, passando pela beleza
natural dos Açores e Madeira, até
aos audazes aventureiros de terra,
mar e ar.  Tudo conflui para a obra
do autor em documentário.

Está já em exibição na sala de
cinema André-Mathieu, 475 boul.
de L’Avenir, em Laval, de 23 de
Setembro até ao dia 2 de Outubro.
Em Montreal do 7 ao 10 de
Outubro, Centre Pierre-Péladeau,
300 boul. de Maisonneuve este e no
CEGEP Marie-Victorin, 7000 rua
Marie-Victorin, do 3 ao 6 de Novembro.

Últimos filmes de Manoel de Oliveira e João César Monteiro
integram Festival do Canadá

«Um Filme Falado», o mais recente filme de Manoel de Oliviera,
e «Vai e Vem» a derradeira obra de João César Monteiro, foram
seleccionados para o 28º Festival Internacional de Cinema de
Toronto, que decorre este mês.  A longa-metragem de Manoel de
Oliveira terá uma dupla presença no Canadá, uma vez que integra
também o 27º Festival de Filmes do Mundo, de Montreal.  Já o último
filme de César Monteiro será apenas exibido apenas em Toronto
no âmbito da secção «masters» onde sao apresentados os mais

recentes trabalhos de cinematografia mundial.  «Um Filme Falado»,
terá a sua estreia mundial em Itália no 60º Festival Internacional de
Cinema de Veneza, concorrendo assim ao «Leão de Ouro», ao lado
de outras 19 longas-metragens.

« Vai e Vem » do realizador João César Monteiro, falecido em
Fevereiro, já foi visionado por 15 mil pessoas em Portugal, de acordo
com dados fornecidos à Lusa pelo produtor Paulo Branco.

João César Monteiro (1939-2003)
O realizador foio galardoado com inúmeros prémios

Realizador Olivier Berthelot

S. João da Pesqueira na televisão
A Câmara Municipal de S. João da Pesqueira informa que no dia

5 de Outubro irá ser transmitido, na RTP internacional, o programa
“Iniciativa” que dará a conhecer a realidade do Concelho da
Pesqueira.

Este programa integra-se na campanha de divulgação que a
Câmara pretende fazer das potencialidades de S. João da Pesqueira,
que culminou na VINDOURO, a festa da vinha e do vinho, com
impacto a nível nacional. Esta feira do Vinho que decorreu entre os
dias 4 e 7 de Setembro apresentou algumas inovações comparando
com as edições anteriores, salientando-se a Rota dos vinhos, em que
algumas quintas e adegas abriram as suas portas aos visitantes e
o Jantar Pombalino que pretendeu um reencontro com a história
do Douro numa noite de Luminárias.

A Câmara Municipal  pretende que os emigrantes das suas
freguesias estejam a par do desenvolvimento que o concelho vem
sofrendo e da curiosidade que vem sendo alvo por parte dos meios
de comunicação que cada vez mais divulgam o património da região
pesqueirense, coração do Douro.

Com os melhores cumprimentos

A Câmara Municipal de S. João da Pesqueira

Grupo “Voz da Saudade”
Condecorado em Fall River

Na sua mais recente
deslocação aos Estados Unidos,
que teve lugar no passado
sábado, dia 20 de Setembro, o
Grupo “Voz da Saudade” foi

homenageado pela Câmara
Municipal de Fall River com
uma Citação de Mérito. No
decorrer de uma actuação
brilhante perante mais de 500
espectadores, o empresário
Liberal Silva fez a leitura e a
apresentação oficial do encómio
em nome do Mayor da Cidade,
Edward M. Lambert, Jr.

O Grupo “Voz da Saudade” é
originário da região da capital
nacional do Canadá, e é
composto por cerca de trinta
elementos, incluindo vozes
femininas e masculinas, seis
músicos e quatro assistentes
técnicos. Os seus membros são,
na sua grande maioria,
emigrantes açorianos radi-

cados no Canadá.
Esta é a segunda Citação de

Mérito que o Grupo recebe no
mesmo ano. A  primeira foi-lhes

atribuída no mês de Abril pela
Cidade de Lowell, na  pessoa de
Rita Mercier, Mayor daquela
cidade.

Pela Secção de Relações
Públicas - Grupo “Voz da
Saudade” Ottawa, Canadá.

Leia
Assine

Divulgue

A Voz de
Portugal
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Despedida do Embaixador
de Portugal em Ottawa

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

O livro “Pó”, do dr. Décio M. Oliveira
Apresentado na Casa dos Açores do Quebeque

Texto e fotos de António Vallacorba

Os tradicionais jantares às
sextas-feiras na Casa dos
Açores do Quebeque (Caçor-
bec), tiveram na edição do
passado dia 26 uma sessão
cultural, em virtude da

apresentação do livro de poesia
“Pó”, da autoria do dr. Décio G.
Machado Oliveira, e ao qual já
aqui fizemos uma referência há
alguns meses atrás aquando do
seu lançamento oficial.

Para o jantar, a Caçorbec
preparou um prato regional de
polvo guisado com batata, com
o qual se iniciou o serão, depois
de algumas palavras do
presidente desta colectividade,
Damião Sousa, e perante a
presença de uma centena de
pessoas oriundas do concelho
da Ribeira Grande, ilha de São
Miguel, amigos do autor e
convidados, entre outros, dos
quais destacamos o dr. José
António Morais, do depar-
tamento de Geriatria do
Hospital Royal Victória, e
esposa; Armando Barqueiro,
director de “A Voz de Portugal”,
e consorte; Luís Miranda,
vereador municipal por Anjou, e
o casal João e Auxiliadora
Cavaco da Silva, do qual o dr.
Décio foi hóspede durante a sua
deslocação a Montreal.

Auxiliadora Cavaco da Silva
na apresentação do autor, teceu
algumas considerações pes-
soais e literárias deste nosso
compatriota – algumas das
quais vêm incluídas no prefácio
do livro.

O dr. Décio Oliveira, que

adoptou o pseudónimo literário
de Machado Ribeiro, no uso da
palavra apenas nos distinguiu
com a recitação de dois poemas,
um dos quais, A Outra Ilha, fará
parte do seu novo trabalho
literário.

Seguiu-se um agradável
momento de confraternização e
de autografia da obra ora
apresentada..

Dos fundos recolhidos com a
venda do livro durante esta
sessão, destinados a organis-
mos sociais, parte deles
reverteu também a favor da
Caçorbec.

Esta visita do autor de “Pó” à

nossa comunidade, veio no
âmbito da sua participação no II
Encontro dos Organismos
Sociais, que se realizou em
Toronto, numa inicitiava
apoiada pelo Governo açoriano,
através da Direcção Regional
das Comunidades.

O dr. Décio G. Machado
Oliveira, dentista aposentado, é
natural da Ribeira Grande, São
Miguel. Reside em S. José,
Califórnia, Estados Unidos da
América, para onde emigrou em
Novembro de 1957. As suas
qualidades de profissional e de
implicação comunitária vale-
ram-lhe a comenda da Ordem
de Mérito de Portugal.

Clube Portugal de Montreal
Acção de Graças

No Domingo, dia 12 de Outubro, pelas 13h00, terá lugar na Sede
do C.P.M. um almoço de “acção de graças”, animado pelo conjunto
Reflex.

Entrada:  sócios, 15 festas;  n/sócios, 20 festas;  crianças dos 6 aos
12 anos, 9 festas.

Para reservas:  844-1406.

5º Encontro dos Naturais
e Amigos da Vila de Água de Pau

Realiza-se no já próximo dia 11 de Outubro pelas 18,30, no salão
da Igreja de Santa Cruz, as tradicionais festividades  dos naturais
e amigos de Vila de Água de Pau que, começando por uma missa,
prosseguirá com um magnífico jantar-espectáculo onde actuarão,
para além do organizador Armando Loureiro e o seu Conjunto Mais
Impacto, Maria Fróias e o grupo Sweet Girls, o trio Amigos da Paz,
vindo expressamente dos Açores e estará também presente uma
artesã açoriana que aqui se
desloca para mostrar o seu
saber na arte artesanal.

Os bilhetes encontram-se à
venda no Salão Nela 844-8157,
Centro Comunitário de Santa
Cruz 844-1011, Walter Froias
952-2143 ou Maria do Ceu
Froias 985-9763.

Entrada:  adultos, 25 paus;
criancas até aos 12 anos, 12
paus.

Informo a comunidade portuguesa que Sexa. Embaixador de
Portugal em Ottawa José Luiz Gomes deverá partir para Bruxelas
no final de Outubro próximo, pelo que o jantar de Gala organizado
no dia 12 pela Casa dos Açores do Quebeque, por ocasião do seu
vigésimo quinto aniversário, deverá coincidir com a última vinda
oficial a Montreal de Sexa. Embaixador.

Nuno Bello
Cônsul Geral de Portugal em Montreal

5º Convívio dos
Ribeiragrandenses
4 de Outubro

No Sábado, dia 4 de Outubro,
pelas 19h30, terá lugar no
subsolo da igreja Santa Cruz o 5º
convívio dos Ribeiragran-
denses em Montreal.

Do programa consta um
jantar-espectáculo animado por
Jorge Silva e Maurício Morais,
vindos dos EUA e ainda por
Jordelina Benfeito acom-
panhada por António Moniz e
Libério Lopes, Adriano Pereira
e  J.G. Night Productions que
animará o baile.

Também contamos com a
presença de vários convidados
de honra vindos directamente
da Ribeira Grande.

Entrada:  adultos, 25 ribeiras;
crianças (dos 7 aos 12 anos), 15
ribeiras.

Para reservas:  J & L Casa da
Costura 844-4351; Colabrijai
848-6495; Padaria Notre
Maison, 844-2169.

Clube Oriental Português
Jantar – espectáculo

O Clube Oriental Português organiza no sábado, dia 18 de
Outubro, pelas 19h30, um jantar-espectáculo, com o objectivo de
angariar fundos para o telhado desta associação.

Esta noite será animada pelo acordeonista António Gonçal-ves,
pelos fadistas Júlio Félix, Silvia Moniz, Carlos Rodrigues e Vítor
Vilela acompanhados à guitarra por Manuel Travassos e à viola por
Francisco Valadas.

Também como parte do
programa haverá Poesia por
representantes da A.C.A.P.E.:
Elisa Rodrigues, Dinora de
Sousa, José da Conceição e
Armandino Santos.

Para reservas contactar
Carlos Rodrigues pelo 342-
4373.

Synergie FutureSynergie Future
Conservação de energia

Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

762-1697
“A Família Scally está ao vosso serviço”

500
Aparelhos

a
liquidar

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

GRANDE  LIQUIDAÇÃO

sistemas de ar condicionado
termopompas • lareiras • chaminés

Preços
incríveis
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Casa de Angola
4ª edição da Exposição Lusófona

Por José Manuel Costa

A Casa de Angola chamou a si
a realização da quarta edição da
Exposição Lusófona, anterior-
mente levada a cabo pela
Comunidade Angolana de
Montreal e Amigos que, ao

contrário dos anos anteriores,
hoje bate-se para ultrapassar as
dívidas acumuladas.

O subsolo da Igreja de Santa
Cruz acolheu, no passado dia 21,

a grande manifestação cultural
lusófona, que reuniu pela
primeira vez pintores, escul-
tores, dançarinos, cantores,
políticos, deputados e povos
representativos de Angola, do

Brasil, de Portugal, Moçam-
bique, São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde e Guiné Bissau.

Mais de 750 pessoas per-
correram o espaço da expo-
sição, destacando-se entre eles
a deputada pelo Círculo da
Emigração fora da Europa, Dra.
Manuela Aguiar, ladeada pelo
Conselheiro da Comunidade
portuguesa de Montreal e Hull
Sr. Francisco Salvador, o cônsul
português Dr. Nuno Bello, o
cônsul brasileiro em Montreal
Dr. Magalhães, o Coordenador
da UNITA em Montreal, Bruno
Cruz e ainda Hela Paula a
anfitriã do certame.

Segundo a nossa colabo-
radora, Conceição Correia que
“in situ”  acompanhou ao longo
do dia a exposição, a Casa de

Angola, conseguiu trazer a Tuna
Académica do Porto que esteve
entre nós para o festival das
Tunas que decorreu em Toron-
to no mês transacto.

No meio da tarde, Luís
Aguilar, o conhecido e con-
troverso académico português,
docente na Universidade de
Montreal, fez a apresentação de
mais uma obra de estudo.

Hema Paula, presidente da casa de Angola explicando sob o olhar atento de Francisco Salvador,
Nuno  Bello e Manuela Aguiar, respectivamente conselheiro da comunidade portuguesa de
Montreal, cônsul português e deputada pelo círculo da emigração fora da Europa

Em Otava
UNITA recebida nos Negócios Estrangeiros

Por José Manuel Costa

Uma delegação da UNITA,
chefiada por Bruno Cruz,
coordenador do galo negro em
Montreal, foi recebida recen-
temente em Otava pelo conse-
lheiro político do gabinete dos
Negócios Estrangeiros para a
África Oriental e Austral, Denan
Kuni.

Durante o encontro foram
abordados assuntos relaciona-
dos com a deslocação do
Secretário das Relações Exte-
riores Adjunto da UNITA, Jardo
Muekália, a Montreal, o levan-
tamento das sanções e restri-
ções de movimento de todos os
membros dirigentes da UNITA
e seus familiares, alvos das
penalizações das Nações
Unidas.

Denan Kuni garantiu que a
UNITA pode abrir livremente a
sua delegação no Canadá e
remeteu a posteriori um
encontro entre Jardo Muekália
e o Ministro dos Negócios
estrangeiros  canadiano, Jonh
Manley.

Para o coordenador da
UNITA, Bruno Cruz, o encontro
serviu para viabilizar uma nova
era entre a UNITA e a
Comunidade Internacional
promovendo a imagem de uma
Angola nova em busca da
consolidação do processo de
paz.

Este primeiro contacto oficial
serviu ainda para a UNITA
reafirmar o seu compromisso
na solução dos problemas
nacionais e de uma agenda
oficial do seu Secretário para as
Relações Adjuntas.

No princípio da tarde, a
delegação rumou até a
Embaixada de Angola, onde
foram recebidos como mem-
bros influentes da comunidade
angolana, pelo primeiro secre-
tário Sr. Francisco Mateta. Na
bagagem levavam duas propos-
tas para terminar de uma vez por
todas com a divisão reinante
entre os angolanos em Mon-
treal. Em causa está o espírito de
paz que anima os angolanos
internos.

O encontro durou mais de
hora e meia e serviu para criar
um novo ambiente entre
Embaixada, comunidade e
partidários. À boa maneira
angolana Francisco Mateta,
recebeu cordialmente os seus
compatriotas e promoveram
um diálogo construtivo.

Foram abordados assuntos
de natureza sócio-comunitário e
deu-se a conhecer a vinda do
Secretário das Relações Exte-
riores Adjunto da UNITA no
quadro das festividades do 11 de
Novembro.

Para os membros da UNITA,
seria importante haver apenas
uma única festa de celebração
do dia Nacional e, para isso
Bruno Cruz avançou com a
proposta de se criar uma
Comissão Organizadora, inte-
grada pelas três instituições,
nomeadamente Embaixada,
como órgão do governo;
CAMA, organismo ligado ao
MPLA e Casa de Angola,
conectado por alguns círculos
como zona de influência da
UNITA.

Por outro lado, Bruno Cruz,
propôs um encontro alargado,
patrocinado pela Embaixada
envolvendo as duas associações

angolanas e todos os seus
membros.

Por seu lado, Francisco
Mateta, garantiu que levaria as
propostas ao Sr. Embaixador e
garantiu que a Embaixada iria
seguramente estudar uma
fórmula para promover um
debate alargado com todos e
entre todos, sem exclusões.

Em resposta imediata às
propostas saídas do encontro
entre o 1ª secretário Francisco
Mateta e a delegação dos
maninhos, a Embaixada ango-

lana, convocou os angolanos e
amigos de Angola para um
encontro que teve lugar no
passado dia 27 de Setembro, no
Hotel Wyndham, onde, entre
outras questões, foi constituída
uma Comissão do 11 de
Novembro.

Estão lançadas mais uma vez
as bases de uma nova era entre
os angolanos em Montreal,
depois do fracasso do Acordo do
Kilo,violado por Milton Landão,
que levou a erradicação do
déspota  Zé Muquila.

Casa dos Açores do Quebeque
A embaixadora da cultura Açoriana no
Quebec, está a celebrar 25 anos

Esta casa foi fundada em 18 de Julho de 1978 por cinco Açorianos,
cujo objectivo principal era o de difundir e manter a cultura do povo
Açoriano.

Programa para a semana do 5 a 12 de Outubro de 2003

Domingo, dia 5, às 16H00—as boas vindas a todos os presentes,
pelo Sr. Damião Sousa, presidente desta Casa; seguir-se-á o içar das
bandeiras e hinos e às 17H30 será apresentado “ O Emigrante”, da
autoria de Domingos Rebelo. Haverá actuação do Grupo de
Cantares Recordações da CAQ , seguindo-se um convívio.

Segunda, terça e quarta feira , às19H30,  exposição de pinturas
a óleo e quiosques representando as Câmaras dos Açores.

Quinta feira, dia 9, às 19H30,  actuação do Grupo Folclórico
Estrelas do Atlântico de Laval e do rancho Folclórico Ilhas de
Encanto da CAQ.

Sexta feira, dia 10, às 19H30, o conferencista, Dr. José Manuel
Tavares Rebelo, vindo directamente da Casa dos Açores do Norte,
Porto, seguindo-se o extracto teatral “ O Emigrante”

Sábado, dia 11, às 18H00, palavras de boas-vindas, o artesão
em olaria António Carroça e outros artistas locais. Às 20H00,
actuação de Jordelina Benfeito, Álvaro Manuel, Lurdes de Andrade
e Fátima Miguel.

Domingo, dia 12, encerramento da Semana Cultural. Às 17H00,
assinatura do Livro de Honra e cocktails. Às 18H00, Jantar de Gala
com a presença da Dra. Alzira M. Serpa Silva, Directora da Direcção
Regional das Comunidades, o Sr. Dr. Nuno Bello, Cônsul Geral de
Portugal em Montreal, o Sr. Dr. José Luíz Gomes, Embaixador de
Portugal no Canada, entre outras individualidades.

Convidamos a comunidade a vir celebrar connosco esta semana
cultural.

A Casa dos Açores do Quebeque está situada no 229, Rue Fleury
Ouest, e o número do telefone é (514) 388-4129. Para reservar o seu
lugar para o Jantar de Gala, pedimos que comuniquem connosco
o mais depressa possível.

Damião Sousa
Presidente da Casa dos Açores do Quebeque

Membros da UNITA com o primeiro secretário da Embaixada Sr.
Francisco Mateta depois de um encontro de trabalho

Aspecto geral das bancadas de Angola e Brasil, dois povos irmãos

Seguiu-se depois Lassaná
Mané, o jovem brilhante da
Guiné Bissau que dissertou
sobre a actual situação política
prevalecente naquele país após
o golpe ocorrido em Bissau.

Encerrou o painel de comu-
nicação, o Professor Walter
Amaral, da Casa do Brasil, que
falou da importância da
aprendizagem e preservação da
língua portuguesa no mundo,
não apenas como instrumento
linguístico, mas também como
valor de identificação de um
conjunto de povos e culturas
baseados na sua força econó-
mica e política.

De fora esteve a represen-
tação diplomática angolana por
indisponibilidade de agenda.
Porém, segundo a comissão

organizadora do evento, o
embaixador angolano no
Canadá, Miguel Zau Puna,
saudou o evento e prometeu
encontrar-se com os membros

da Casa de Angola - CA –
promotor desta iniciativa e de
todas as outras que ocorreram
no interior da comunidade
angolana, face às dificuldades
organizativas da CAMA.

A.P.E.S. (Hochelaga)
Resultados sorteio

No dia 28 de Setembro último foi realizado o sorteio dos bilhetes
vendidos por ocasião da Festa de Nossa Senhora dos Milagres.

Os números premiados foram:
1º prémio:  #0372  -  2º prémio:  #0178  - 3º prémio:  #0633 -  4º prémio:

#0341
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Associação Saudades da Terra Quebequente
Convívio de S. Paulo ficará na memória

Texto e fotos de António Vallacorba

A Associação Saudades da
Terra Quebequente (ASTQ),
presidida por José Gafanhoto,
mais uma vez se distinguiu com
a realização do seu convívio
anual em honra de S. Paulo,
padroeiro da aprazível e mártir
freguesia da Ribeira Quente, no
florido concelho da Povoação e
a única localidade em Portugal

que tem àquele santo como
orago.

Esta mui agradável festa
realizou-se no sábado transacto,
27 de Setembro, no amplo
subsolo da Igreja Saint-Enfant-
de-Jesus, perante uma exube-
rante presença de ribeira-
quentenses, de amigos ou de
pessoas admiradoras deste
acontecimento.

De facto, alguns seiscentos e
tal festejantes terão assistido ao
evento, muitos deles forasteiros
oriundos do Ontário e dos
Estados Unidos. Especifica-
mente falando, de Fall River e
New Bedford vieram trinta; de
Toronto, a estimativa foi de
quarenta, ou vice-versa, sendo
algumas dessas pessoas
dirigentes de convívios seme-
lhantes nas suas áreas de
jurisdição.

Tendo como grande cartaz a
presença do afamado conjunto
“Starlight”, este encontro de
jantar/espectáculo ficou ainda
marcado pela exibição de
vídeos de um jogo de futebol
entre a equipa desta associação
e a de S. Paulo de Toronto e das
espectaculares paisagens
micaelenses, a par das home-
nagens feitas a pioneiros da
emigração e a ribeiraquen-
tenses que se têm distinguido
no estrangeiro ou na sua
adorada terra.

O ambiente esteve simples-
mente encantador, no calor
humano e na bonita decoração
do recinto, de belo efeito visual
na combinação do vermelho, do
branco e da própria iluminação
dos véus que com aquelas

cores, pendiam do tecto.
A refeição, privilegiando

sopa, salada verde, prato de
arroz com mariscos e prato de
carne de porco assada, com
batata e legumes, da confecção
de Fátima Pimentel, foi de
óptima qualidade, porém
servida com alguma delonga –
como, aliás, explicou o Mário
Carvalho, pois tendo a orga-
nização uma certa perspectiva
do número de pessoas que iriam
assistir a este evento, viram-se à
última hora a braços com o
número extra de festejantes que
continuava a chegar ao recinto
festivo. Por um lado, foi bom
sinal; pelo outro, bem…
resultou em algumas queixas,
mas acabando por reinar a
compreensão.

Para sobremesa, foi servido
sorvete, para além do muito que

estava numa abundante mesa
com frutas, arroz doce, massa
sovada, etc.

Recordemos, entretanto, este
cântico do hino de S. Paulo:
Saulo, ardente na luta san-
grenta/ em defesa da Lei se
enfurece/; crê servir Jehovah,
se atormenta/ quem Jesus por
seu Deus reconhece/. Mas
quem vê, nos recônditos peitos/
, zelo intenso de amor, de
lealdade/, chamou Paulo à grei
dos eleitos/, ao serviço da
eterna Verdade!

Como já foi referido, chegada
a altura devida foram home-
nageadas várias instituições e/
ou dirigentes, atletas e outras
pessoas, a saber: a Associação
Saudades da Terra, dos Estados
Unidos; a equipa de futebol de S.

Paulo de Toronto e a sua
congénere de Montreal; An-
tónio Linhares, antigo jogador
de voleibol; o “Loras”, popular
futebolista do passado; António
Chico, ex-dirigente da ASTQ;
Francisco Furtado, antigo
elemento do “Starlight”;
António Amaral, pessoa muito
querida entre os ribeiraquen-
tenses; Dinis Cidade, um artista
da carpintaria; e Manuel Cidade,
que se distinguiu no cumpri-
mento do serviço militar.

Outro sim, foi ainda lembrado
o espírito intrépido de alguns
pioneiros dos 50 anos de
emigração, nas pessoas de
António Frias Pimentel, Manuel
de Melo, António do Rego e
Maria Vieira, em nome do
esposo, Manuel Vieira, já
falecido.

O espectáculo? Sem dúvi-

da…espectacular!, com o
conjunto “Starlight” em grande
forma e voltando a mostrar por
que é justamente um dos mais

populares agrupamentos da
nossa diáspora (sê-lo-á pelo
menos ao nível do Canadá).

Com elementos oriundos do
florido concelho povoacence, o
“Starlight”, parte do grande
sucesso desta festa, animou um
baile constantemente concor-
rido – de tal modo, que por vezes

difícil era encontrar um lugar
vazio na pista de dança para nos
“embalarmos” ao som da
inspiradora canção da família e

de tantos outros dos seus êxitos.
Para o cronista, este convívio

foi sobretudo um hino de glória
à amizade e de celebração do
torrão natal, com que as pessoas
se abraçavam e trocavam doces
recordações de tempos idos
mas não esquecidos.

A Associação Saudades da

Terra Quebequente é dirigida
por José Gafanhoto, presidente;
João Linhares, vice-presidente;
Mário Carvalho, secretário;

Dany de Lima, tesoureiro; e
Liberato Furtado, João Car-
valho, José Cabral, Mariano
Miúdo e Roberto Abarrota,
todos directores, aos quais
felicitamos pelo grande sucesso
deste convívio, com votos de
contínua prosperidade.
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o seu jornal todas as

quartas-feiras
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4117A Boul. St-Laurent Montreal Qc. H2W 1Y7
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283
Correio electronico: jornal@avozdeportugal.com

Typogal Ltée.
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PROCURA UMA TIPOGRAFIA?
Para todos os seus trabalhos de concepção gráfica

e de tipografia, sem excepções

●  Tipografia comercial
●  Cartões de visita
●  Papel de carta
●  Envelopes
●  Facturas
●  Cartazes a cores e a preto e branco
●  Convites de casamento e outras ocasiões
●  Cartões de agradecimento
●  Guardanapos
●  Fósforos
●  Fotocópias
●  Papelaria
●  Concepção gráfica
●  Etc...

Calendários personalizados para 2004

Preços competitivos ● Qualidade ● Serviço rápido

Pequena Crónica de Outono
À memória do
Dr. José de Almeida Pavão Jr.

Por Joviano Vaz

Neste princípio de Outono no
momento em que as folhas das
árvores mudam de cor e caiem,
sinto que a Natureza se prepara
de novo a um longo sono
reparador que passando pelo
frio e pela neve despontará de
novo com a chegada da próxima
Primavera.

Pois bem. Este princípio de
Outono trouxe-me triste notícia.

Recebi-a do meu velho amigo João de Medeiros Constância,
professor universitário que aqui vive e que aqui curte como eu a
saudade de ser açoreano.

Mesmo longe, a nossa terra é sempre a nossa terra.
Nós amamos a terra e aqueles que conhecemos e que com o

tempo nos vão deixando.
E até talvez que não nos deixam porque vivem na nossa saudade

e na nossa memória.
Vêm estas palavras a propósito do recente falecimento em Ponta

Delgada, ilha de S.Miguel nos Açores, do Dr. José de Almeida Pavão
Jr. que ao ensino e à cultura deu o melhor que pôde e soube.

Informações  recolhidas na sua vasta bibliografia dão-nos um
retrato fidedigno do homem e do Mestre que foi.

0 Dr. José de Almeida Pavão Jr. nasceu em Ponta Delgada em
1919. Tinha, portanto 84 anos de idade.

Concluiu o Curso Complementar de Letras no então Liceu
Nacional Antero do Quental em 1937.

Em Julho de 1941 concluiu a 1icenciatura em filologia clássica na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Em 1943 fez exame de estado no Liceu Normal Pedro Nunes para
o magistério secundário do primeiro grau, tendo então sido
colocado no Liceu onde estudara, ou seja o Liceu Nacional Antero
do Quental onde se efectivou em 1943.

Foi competente professor deste estabelecimento onde foi
também Reitor e Vice-Reitor. Foi ainda professor e Director da
Escola do Magistério Primário de Ponta Delgada.

Em 1976 ingressou na Universidade dos Açores e aí fez bri1hante

carreira como professor catedrático.
Das inúmeras obras que publicou saliento:
I)-Sub regmine fagi (sob os ramos de faia)-(ensaio)
2)-Aspectos populares micaelenses no povoamento e na

linguagem
3)-Aspectos do Cancioneiro Popular Açoreano (tese de

doutoramento)
4)-Xai1es Negros(Romance).Este romance foi adaptado à

Televisão. A série teve um grande êxito junto do público.
5)-Fundo do Lago(Romance)
0 Dr. Almeida Pavão faleceu no dia 20 de Setembro e foi a sepultar

no dia seguinte.
Guardo dele a lembrança de um competente professor, de um

amigo e da sua dedicação nas récitas liceais e nas actividades da
extinta Academia Musical de Ponta Delgada (hoje Conservatório
Regional).

0 Dr. Almeida Pavão foi acima de tudo um humanista.
Era um homem de bem.
Que descanse em paz após as labutas da vida.

Um pouco de tudo...
Por Natércia Rodrigues

Anorexia: palavra importante, embora esconda transtornos
psicológicos que podem ser muito graves, a anorexia costuma
começar a manifestar-se através de perturbações alimentares e
intestinais, emagrecimento, falta de apetite, vómitos, etc. e é mais
frequente na altura de mudanças hormonais, com a adolescência
ou a menopausa. Se notar que tem algum destes sintomas referidos,
consulte um medico quanto antes.

Tranquilidade e boa alimentação: se anda excessivamente
nervosa, sob stress e toma refeições a correr, como quer ganhar
peso? Coma tranquilamente e vai ver que consegue engordar.

As uvas: estas possuem um verdadeiro tesouro em sais minerais:
cálcio. Sódio, potássio, iodo, magnésio e cloro, As passas,
conservam todas essas excelente qualidades.

O seu aroma favorito: para que a sua roupa fique suavemente
perfumada, ponha sobre um prato um algodão impregnado de perfume
de preferência do que mais goste. Periodicamente repita a operação.

A roupa: a roupa confeccionada com tecidos naturais mancha-se
muito menos e é mais fácil de limpar.

Mudar móveis para deslocar os móveis pequenos, o melhor é
calçar-lhe umas meias velhas. Assim poderá arrastá-los sem
prejudicar o chão da sua casa.

Telefone limpo: para que o seu telefone brilhe, passe de vez em
quando um algodão embebido em álcool por toda a sua superfície,
incluindo o fio. Ficará como novo.

Bebidas irresistíveis: ponha os copos onde vai servir os
aperitivos, uns minutos no congelador. O frio dá ao vidro um tom
especial, semelhante à geada. Coloque depois um pouco de açúcar
num prato e vá passando por ele os bordos de cada copo. Ninguém
resistirá a provar uma das suas bebidas.

Agulhas oxidadas:  se as suas agulhas de coser ficaram
oxidadas, ponha-as de molho uma noite num pouco de coca-cola e,
de manhã, unte-as com azeite. Assim poderá continuar a usá-las, pois
deslizarão perfeitamente. E se enquanto trabalha o fio, custa a
deslizar nas de tricô ou croché, passe-as pelo cabelo.

Clara de ovo: quando os sapatos tem uma mancha qualquer, esta
será eficazmente eliminada se os esfregar com um pano
humedecido em clara de ovo.

“Depois da verdade, nada existe de mais belo do que a ficção”
…de António Machado
“Para se poder dar ordens à Natureza, é necessário saber

obedecer-lhe.”
…de Fancis Bacon
“A fortuna é um cristal: brilha, mas é frágil.”
…Provérbio Latino
“Prefiro ser aprendiz de tudo, do que ser mestre de pouco.”
…de Guilherme Perez Villalta
Aqui vai uma receita, pois as minhas amigas continuam a pedir-

me receitas.
Bolo de Figos
Ingredientes:
250 grs. de figos secos
6 ovos
500 grs. de açúcar
250 grs. de margarina
500 grs. de farinha de trigo
2,5 dl de leite gordo
2 colheres de chá de canela
2 colheres de chá de fermento em pó
Raspa da casca de 1 limão
1 cálice de aguardente
Confecção:
Moa os figos.
Derreta a margarina em banho-maria e bata com o açúcar.
Junte a massa à pasta de figo.
Junte as gemas com o preparado anterior batendo sempre.
Depois junte o leite e a raspa de limão mexendo bem.
Adicione a farinha, peneirada com a canela e o fermento

alternadamente com as claras batidas em castelo envolvendo bem
sem bater.

Ponha o preparado numa forma bem untada com margarina.
Leve a cozer em forno bem quente, nos primeiros 10 minutos,

depois, ponha para brando para acabar de cozer cerca durante 1
hora, mas convém verificar.

Clube Oriental
Sports TV

A direcção do Clube Oriental tem o prazer de informar a
comunidade portuguesa que já adquiriram a Sport TV, portanto a
partir de agora todos os desportistas poderão  ver os jogos de futebol
directamente de Portugal.

Contamos com a vossa presença.

Sábado, 4 de Outubro
Jantar-espectáculo

Numa organização de Dismúsica, terá lugar no dia 4 de Outubro,
a partir das 18h30, no salão da Igreja St-Enfant Jesus um grandioso
jantar-espectáculo.

Esta noite será animada por Steve Medeiros, Joe Lima – O
Carteiro, e Henrique Cipriano com a sua banda.

Entrada:  adultos, 25 rosas;  crianças até aos 10 anos, 15 rosas.
Para reservas contactar Luís ou Suzy (514)494-2531, Pedro ou

Silvina pelo (514)725-1646.

“Bureautique 50+”
Através de um nova iniciativa do Centre des Femmes de Montréal,

as mulheres de 55 a 64 anos especializadas em secretariado,
tradução, redacção, contabilidade ou infografia poderão por
intermédio de “Bureautique 50+” oferecer os seus serviços às

diferentes empresas e organis-
mos.

Para mais informações
contactar Nicole Savoie pelo
telefone (514)843-9375.

Dia 12 de Outubro
 Homenagem a Na. Sra. de Fátima

A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que no Domingo,
dia 12 de Outubro, pelas 15h00, terá lugar, no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges, uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima,
junto à imagem desta.

Ao som de uma marcha fúnebre pela F.P.M. em memória de todos
os nossos defuntos, partirá do pavilhão administrativo do Cemitério
Notre-Dame-des-Neiges (4601 Côte-des-Neiges), um cortejo em
direccao à estátua de Nossa Senhora, onde o Sr. Padre André
Desroches irá dirigir-nos algumas palavras, seguindo-se o Hino a
Nossa Senhora pela Filarmónica Portugal de Montreal.

A comunidade está convidada a participar e quem o desejar,
poderá levar flores para deixar junto à imagem.  Aconselha-se
também a levarem um lenço branco para o Adeus a Nossa Senhora.

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.

Paróquia
St-Vincent Ferrier
Bazar

A comunidade cristã fran-
cófona e portuguesa da paró-
quia 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.
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Vistos para os EUA
em passaportes nacionais de
modelo antigo

 O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que a partir
de 1 de Outubro  as autoridades norte-americanas exigem um visto
de entrada em todos os passaportes nacionais de modelo antigo
(sem leitura óptica).

Assim, se tiver um passaporte nacional emitido antes de Janeiro
de 2001 e com ele pretender viajar para os EUA (igualmente escala
ou trânsito em aeroporto) terá de solicitar um visto de entrada junto
das autoridades consulares norte-americanas.

Portugal continua a beneficiar do regime “Visa Waiver Program”
pelo que as restrições descritas não se aplicam aos passaportes de
modelo novo. Neste sentido recomenda-se a renovação dos
passaportes nacionais (o que implica a posse do Bilhete de
Identidade válido) a todos os interessados.

Nuno de Mello Bello

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

MARCHÉ  GÉNÉRALE
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St-Laurent  330

   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

Caixa Geral de Depósitos
Caixa offshore 2005 – 4ª Emissão

Destinatários:  Não residentes. (emigrantes e/ou estrangeiros)
Modalidade:  Depósito a Prazo na Sucursal Financeira Exterior,

não mobilizável antecipadamente.  Caso o depositante deixe de ser
residente no exterior, o depósito será liquidado pelo capital
inicialmente investido.

Capital Mínimo:  2.500 euros.
Períodos de subscrição dos depósitos:  de 22/09/03 até 03/

10/03, inclusive.
Datas de Início e de Constituição:  06/10/2003 – data valor

única e comum a todos os depósitos.
Prazo:  2 anos
Datas de Vencimento e Reembolso do Capital:  07/10/2005
Remuneração - Taxas de Juro anuais: 1º ano de depósito 2,0%;

2º ano 2,5%
Períodos de contagem de juros:  Cada período começa no dia

da emissão, ou de pagamento de juros do período anterior inclusive,
e termina na véspera do dia de pagamento dos juros calculados,
inclusive.

Pagamento de rendimentos:  Os juros serão pagos anualmente,
por crédito de conta à ordem, com data de 06 de Outubro, de 2004
e de 2005.

Liquidez:  Como não é possível liquidar o depósito
antecipadamente, o depositante poderá solicitar um crédito pessoal
até 95% do montante depositado, com o mínimo de 1.250 euros,
garantido como penhor do depósito, à taxa EURIBOR 6M mais 1%,
por qualquer prazo até à data de vencimento de depósito (linha 500;
classe conforme o prazo;  tipo de taxa 910;  reembolso em prestações
mensais ou no final do prazo).  A competência para decisão é
delegada no órgão de gerência da Agência que efectuar a operação.

Regime Fiscal:  não existe retenção de impostos sobre os juros.
É indispensável a existência da prova anual de não residente.

O concurso Miss Teen Montréal 2004 está em marcha. Trata-se
de um concurso de personalidade aberto a todas as jovens raparigas
com idades entre os 14 e 15 anos, residindo em Montreal ou na sua
grande região, que frequentem uma instituição escolar reconhecida
pelo Ministério da Educação do Québec. Nós procuramos jovens
moças solteiras e sem filhos que tenham  as qualidades que
representam a adolescente dos dias de hoje.

Oitenta jovens serão escolhidas para participar no concurso
preliminar do mês de Dezembro 2003. Trinta finalistas escolhidas
por entre todas essas jovens participarão no Gala Miss Teen
Montréal 2004. Uma bolsa de mil dólares (1000$) e muitos outros
prémios serão atribuídos à vencedora.

As jovens interessadas em viver esta experiência enriquecedora
podem inscrever-se telefonando ao Studio Matteau-Paquin (514)
259-1514 a partir de agora.

Direcção Regional das Comunidades
II encontro de organizações sociais das comunidades

A realização do II Encontro de
Organizações Sociais das
Comunidades sedeadas nos
EUA e Canadá, de 22 a 24 de
Setembro de 2003 na cidade de
Toronto, veio revelar aspectos
essenciais sobre os problema
que afectam as comunidades
portuguesas, os processos de
actuação desenvolvidos pelas
associações e as carências que
urge ultrapassar.

Atendendo à predominância
de comunidades enformadas
por gentes oriundas dos Açores,
a Direcção Regional das
Comunidades – organismo
directamente dependente da
Presidência do Governo da
Região Autónoma dos Açores –
tem estado atenta à evolução
das suas comunidades, desen-
volvendo acções de conheci-
mento mútuo, das quais possam
resultar meios adequados de
inserção e de promoção sócio-
cultural.

Importa relevar o empenho e
a dedicação das organizações
sociais no diagnosticar dos
problemas e na escolha das
melhores terapias a seguir,
tendo em consideração o direito
a melhores condições de vida
para todo o cidadão, indepen-
dentemente do lugar onde
optou viver.  A globalização,
como fenómeno determinante
da evolução humana, obriga a
encontrar soluções universais
uma vez que a tipologia dos
problemas é cada vez mais
uniforme.

No cumprimento do Progra-
ma, iniciou-se a apresentação de
uma breve caracterização das
várias comunidades, o que
permitiu observar aspectos
comuns – nomeadamente os
relativos à situação socioeconó-
mica e cultural no momento da
partida – mas também algumas
especificidades, em grande
parte derivadas das zonas de
origem, locais de fixação e
gerações.  Relevou-se, ainda, a
importância do sucesso econó-
mico como forma de afirmação

sócio-política.
Foram constituídos três

painéis temáticos :  Problemá-
ticas da Juventude;  Dependên-
cias e Saúde Mental e Exclusão
Social e Grupos minoritários.
Foram igualmente constituídas
mesas-redondas que aborda-
ram aos seguintes temas :
E(I)migração e Inserção social,
Serviço Social/Ética e Formas
de Intervenção, Assistência
Social, Terceira Idade, Aban-
dono Escolar/Insucesso Es-
colar, Sexualidade, Violência
Doméstica, Dependências e
Saúde Mental.

No painel dedicado à Juven-
tude considerou-se que a
educação é a questão funda-
mental.  As crianças e os jovens
portugueses têm apresentado
fraco rendimento escolar, com
consequências na sua auto-
estima e na falta de compe-
tências para a inserção num
mercado de trabalho cada vez
mais exigente.

Relativamente ao painel
Dependência e Saúde Mental
sublinhou-se a necessidade de
fazer chegar informação sobre
as acessibilidade para os
processo de diagnóstico e
tratamento, agravadas por
barreiras linguísticas e pela
estigmatização destas doenças.

Na Exclusão Social e Grupo
Minoritários focou-se funda-
mentalmente a problemática da
deportação e as dificuldades
enfrentadas pelos seroposi-
tivos, com especial incidência
na marginalização e discri-
minação.

Dos diversos temas propos-
tos para discussão nas mesas-
redondas, destacam-se as
seguintes linhas de força;
interligação das várias agências
na resolução dos problemas
comuns, aproveitando as
sinergias disponíveis;  coope-
ração com as organizações
similares de outras etnias;
divulgação dos serviços exis-
tentes junto dos potenciais
utentes.

O crescente envelhecimento
da população e indisponi-
bilidade das famílias poderem
corresponder às necessidades
do idoso, manifestam a
preocupação de existirem
estruturas capazes de propor-
cionar a qualidade de vida a que
o mesmo idoso tem direito.

A violência nas relações
conjugais poderia ser minimi-
zada através de campanhas
educativas que enobreçam o
comportamento dos parceiros,
tentando  quebrar conceitos
distorcidos da convivência
familiar.

A vivência da sexualidade
requer maior acompanhamento
educativo, o qual deve ser
ministrado pelos pais e pelas
escolar por forma a preparar os
adolescentes e os jovens para
uma vida adulta mais livre e
autentica, na qual esteja incluído
o direito à diferença.

As dependências, designa-

damente do álcool e drogas,
pela gravidade das suas
consequências. exigem uma
actuação interdisciplinar que
possibilite a reabilitação dos
doentes, tanto no que respeita à
sua dignidade pessoal como a
sua inserção no seio da
comunidade.

A falta de apoios financeiros e
a necessidade de reforçar esta
componente na política social
foram sublinhadas por todos os
representantes das agências e
serviços intervenientes.  Assim,
diagnosticados que estão os
principais problemas e
carências, importa alertar as
entidades competentes para a
necessidade de dotarem as
organizações de apoio social
com meios técnicos, humanos e
financeiros capazes de dar
resposta às múltiplas situações
com que estas se defrontam.

Neste sentido, o Governo
Regional dos Açores e o Abrigo
Centre, organizadores desta
iniciativa, farão chegar aos
órgãos próprios as recomen-
dações constantes neste
documento.

Congresso Nacional Luso-Canadiano
Convite

No próximo dia 7 de Outubro, das 20h às 22h, terá lugar no
Restaurante Estrela do Oceano uma reunião informativa cuja
finalidade é de reactivar o Congresso Nacional Luso-Canadiano no
Quebeque e para a qual contamos com a presença de alguns
directores de Toronto.

Portanto, todas as organizações portuguesas estão convidadas
a participar pois só assim conseguiremos unir numa só voz todos
os grupos representativos da nossa comunidade portuguesa no
Canadá.

Francisco Salvador

PRECE MILAGROSA

Confio em Deus com todas as minhas forças.  Por isso peço a
Deus que ilumine o meu caminho, concedendo-me as graças que
tanto desejo e me dê sorte e sucesso em todos os actos da minha
vida e me salve de todos os males e desgraças.

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

M.S.
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CÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANO

EM PORTUGAL

EM 30-09-2003

1EURO=1.5748Cd

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
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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

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.

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

Mr. Eddy
Célebre vidente medium

Ajuda-vos a resolver todos os vossos problemas,
mesmo os casos mais desesperados onde outros não
tiveram sucesso, amor, regresso imediato do ente
querido, sorte no jogo, impotência sexual,
desenfeitiçamento.
Resultado garantido a 100% dentro de 3 dias.
Pagamento após resultado. Metro Atwater.

Tel. 514-933-5484

Sabina — e a poesia da Arte
Terminou ontem a exposição de Sabina  “Couleurs du Portugal”

, de acrílicos sobre tela inspirados sobre a Azulejaria portugueses
do século XVII.

Os quadros de Sabina estão impregnados de poesia. Dessa poesia
popular que fala com o coração, transpondo para o papel, para a tela,
fases da vida dum povo, fainas quotidianas ornadas da decoração
simétrica característica dos azulejos portugueses.

A técnica  empregada dá um realismo impressionante às suas
obras, tornando-as excelentes representações dos painéis que lhe
serviram de inspiração. A olho nú, o visitante demora a convencer-
se de que se trata de acrílicos sobre tela, tal é a perfeição do desenho

e da pintura que enriquece cada obra, com ilusões de relevo, de
sombreados e pormenores deliberadamente envelhecidos, como
o são os originais que serviram de modelo.

Agradavelmente surpreendido e impressionado com a qualidade
e riqueza artística dos trabalhos expostos, combinei encontro com
a Sabina a fim de poder transmitir ao leitor alguns conhecimentos
sobre o caminho por ela seguido no campo da arte.

Alentejana nascida numa pequena povoação da região de Cuba
ela não nasceu apenas mulher, ela nasceu artista, cuja arte viva foi
fecundada pelo Sol na charneca, na dureza da terra, na beleza dos
campos e das papoilas rutilantes.

Predestinada para tudo quanto fosse Arte, desde a decorativa à
arquitectural, houve um tempo em que Sabina pensou cursar Belas-
Artes. Todavia, a distância da sua terra natal ao estabelecimento de
ensino mais próximo (Lisboa), impôs a desistência desse ideal, que
viria pouco a pouco a desenvolver de forma autodidáctica.

Porém esse estado de exaltação artítica que vivia nela, não
produzia receitas para a subsistência do dia a dia e daí a decisão de
prosseguir uma carreira mais compensadora a curto prazo,
ingressando na Escola de Enfermagem de Beja, de onde saiu
Diplomada.

É nessa profissão que trabalha em Montreal, onde se encontra
há cerca de dez anos.

Mãe de um casal de jovens, autónoma, serena consigo própria,
ocupa os tempos livres à sua paixão pela pintura, tendo aflorado
diversos estilos e expressões, dedicando-se agora a este género
original que, creio, lhe permitirá uma notória expansão no difícil
mundo das artes, devido à sua insaciabilidade do saber e do
perfecionismo, peças mestras do seu talento.

Mulher dotada de forte personalidade, alegre, amante das coisas
portuguesas, do Fado e da Natureza, pinta com singularidade as
emoções que vive em momentos de concentração, com aquele
talento métrico com que a costureira talha um vestido de noiva.

Com o mesmo amor que o poeta põe nos seus poemas, deleitando-
se sobre quadros da vida, atingindo vibrantes expressões de
realismo e de Arte.

E essa Arte quer a Sabina expandi-la para além do meio português,
mesmo se foi aos portugueses que ela quis em primeiro lugar
mostrar as suas obras. Quer abrir portas, entrar em corredores que
a conduzam a galerias onde possa expor e fazer apreciar aquilo que
com tanto carinho executa.

Despretensiosa, valor certo que a capacidade confirma, dedica-
se com originalidade a um estilo que terá risonho futuro num meio
muitas vezes fastidioso por pomposas manifestações, onde apenas
o egocentrismo é posto em evidência.

Sabina é o contrário do exibicionismo caricato e nú.
Ela tem talento. Ela tem futuro. E vencerá.

 Raúl Mesquita



A VOZ DE PORTUGAL, 1  de Outubro  de 2003  - Página 13

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

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

            Tel. 844-2169

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

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.

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

Tel. 385-4361

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

Precisam-se paisagistas com
experiência em pavé-uni, muros etc.
Bom salário segundo a experiência

Tel. 323-2527
Empregado para distribuição de móveis,
de preferência bilingue, de idade entre
os 25 e 35 anos. Boas condições de
trabalho e bom salário.
Contactar:

MOVEIS ARCA
4117 boul. St-Laurent

Tel. 842-0591

Pessoa responsável  para limpeza a
tempo parcial de escritório situado em
West Island. Deve possuir carro.

(514) 865-3384
(514) 624-3437

Estante preta com 3 divisões, a preço
de liquidação

(450) 622-4599

109 000$

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

Arlindo  Velosa

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

$ 239.000
  $ 239.000

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

$189.000

$189.000

CONDO

DU CARTIER-VILLERAY

Avaliação gratuita

83  CASAS  VENDIDAS  EM  2002

VENDIDA

VILLERAY

Duplex 2x5½  e “Bachelor”.
Esquina de rua, terraço e
garagem. Impecável.

AHUNTSIC

“Cottage” em sector procurado,
com 4 qts fechados, lareira, cave
bem terminada, “solarium”.

$229.000.

NOVO NO MERCADO

VENDIDA

Senhora c/experiência para se ocupar
de crianças e limpeza do apartamento,
a tempo inteiro.

Tel. (514) 727-4701

Homem para lavar loiça a tempo inteiro.
Trabalho garantido. Boas condições de
trabalho. Precisa-se também de
empregados (as) de mesa bilingues,
com experiência.

Fábio ou Aldo
(514) 747-7809

DIVERSOS

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

NOVO ROSEMONT
Super bom duplex, cave,
lareira, quintal. Bom preço.

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

        ROSEMONT
Bom 6plex semi-destacado.
Grande terreno.
      Preço: $279.000

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 : $259.000

ST-MICHEL
Super bom duplex, 3 quartos fecha-
dos, grande garagem. Bom preço

VENDIDO

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

Daniel
Cel.: 992-8187

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

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238

(514) 708-3207

Operadoras com exp. em máquinas
overlock para junção, máquinas zig zag
ou a uma agulha. Máquinas de 2 agulhas
(coverstich) para rebater o elástico nos
fatos de banho e roupa interior. 39 horas
/ semana. Excelente salário de acordo
com a experiência.

Tel. 384-2655

Preciso de espaço num contentor para
a zona norte-Minho, Arcos de Valdevez,
etc.

(514) 862-1987

Senhora jovem para limpeza 2 dias /
semana.

272-0284

Agradeço à Nossa Querida Mãe a graça
recebida. Muito obrigada.

M.G.

Vende-se padaria portuguesa toda
equipada, por motivo de retirada para
Portugal.

(514) 893-4386

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

COZINHA NOVA

  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

VILLERAY

Triplex,3x4½, aquecimento individual,
cave alta, rende $19.320.

Duplex 2x4½, , de Bullion e Duluth
Rende $11.520.

RDP

“Bungalow”, 16ème e Perras,         3
quartos, A/C, lareira, imenso
terreno, garagem.

PLATEAU

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.  $329.000.

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

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

$209.000

Conselheiro espiritual
Numerologista - Astrólogo
Análise das Linhas da Mão
Família - Amor - Finanças

Saúde - Karma

450-424-3515

CARTA DE RESIDENTE
PERMANENTE OU

CIDADANIA CANADIANA
Precisa de ajuda para o pre-
enchimento dos formulários ? As
pessoas interessadas poderão
contactar :

José António
(514) 845-8513Homem disponível a partir das 20

horas de segunda a sexta, sábado e
domingo durante dia/noite, para fazer
a substituição de tapete comercial
por revestimento em placas (carreaux)
de vinyle comercial. Superfície a cobrir
: 4.000 pés quadrados.
Apresentar-se na Typogal.Ltée

4117-A Boul. St-Laurent

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

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

Tel.844-2461
Fax: 844-5689

www.avozdeportugal.com

Pequenos anúncios
844-0388
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Desporto

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

“Franchises” disponíveis

Bem estar... e estar bem.

Fórmula 1

Michael Schumacher vence G.P.dos Estados Unidos
Por Hélder Dias

Michael Schumacher, ‘’Fer-
rari’’ venceu brilhantemente o
Grande Prémio dos Estados
Unidos da América, penúltima

prova do Campeonato do
Mundo da Fórmula 1 e ficou
apenas a um ponto de se
consagrar pela sexta vez
Campeão Mundial da Moda-
lidade. Não fosse a segunda
posição na corrida de Kimi
Raikkonen ‘’McLaren e Michael
Schumacher poderia celebrar
desde já o ‘’HEXA’’ em terras
norte-americanas. Mas.. para
isso deverá pontuar na última
corrida dentro de duas semanas
no Japão e o excêntrico piloto
Alemão arrecadaria mais um
título.

Kimi Raikkonen, que efec-
tuou uma super corrida
,fazendo uma subida espec-
tacular até à segunda posição,
impõe-se como vice líder no
Mundial de Pilotos, com nove
pontos de diferença do penta
campeão do mundo.

O impecável trabalho e a
espectacular estratégia da
equipe Sauber-Petronas fize-
ram com que o veterano Heinz
Harald Frenzen passasse a linha
de chegada na terceira posição.

Em dia não estiveram, não
somente o piloto colombiano
Juan Pablo Montoya, provo-
cando o despiste e o abandono
de Rubens Barrichello ‘’Ferrari’’
acto este castigado pelos
Comissários da FIA com uma
passagem pelos ‘’Pit’s’’, como
também a própria equipa
Williams+BMW que de nada
contribui para o sucesso do seu
piloto, cometendo incrivel-
mente a eterna falta, ao rea-
bastecer o monolugar de
Montoya...Valha-nos Deus,
estamos na corrida ao título e
lacunas como estas na F1 são
imperdoáveis. Montoya termi-
nou a corrida na sexta posição,
com uma volta de atraso, atrás
de Jarno Trulli ‘’Renault’’ e Nick
Heidfeld ‘’Sauber+Petronas.
Recordemos que as hipóteses
de Montoya na luta pelo título
estão a partir de agora
terminadas. Em contrapartida,
reputado de uma experiência
inigualável e protegido por uma
equipa nomeada FERRARI,
Michael Schumacher mais uma
vez provou que em tais
condições climatéricas é o Rei e
Senhor da pista. A boa estratégia
dos homens da Ferrari de o
fazer reentrar novamente as
boxes, (apenas havendo rodado
somente uma volta )para mudar

os pneus intermediários por
pneus de seco, garantiram a
Shumacher não somente o

comando da prova, como
também a vitória na corrida. A
Toyota e Olivier Panis
estiveram bem nas calif’s
arrancando mesmo o terceiro

melhor tempo, mas na corrida
vítima de uma avaria mecânica,
o simpático piloto francês ver-
se-ia obrigado a encostar o seu
monolugar, terminando assim
mais um dia de trabalho.

Jacques Villeneuve ‘’Bar
‘”mais uma vez quebrou’’, desta
feita com o seu monologar em
fogo. Villeneuve que conheceu
uma largada desastrosa,

Classificação do GP de Indianapolis:
1.º Michael Schumacher (Ale) Ferrari-Bridgestone,

1h33"35"997
2.º Raikkonnen (Fin) McLaren-Mercedes-Michelin, a 18"258
3.º H. Frentzen (Ale) Sauber-Petronas-Bridgestone, a 37"964
4.º J. Trulli (Ita) Renault-Michelin, a 48"329
5.º N. Heidfeld (Ale) Sauber-Petronas-Bridgestone, a 56"403
6.º J. Montoya (Col) Williams-BMW-Michelin, a uma volta
7º G. Fisichella (Ita) Jordan-Cosworth-Bridgestone a uma volta
8.º J. Wilson (Ing) Jaguar-Cosworth-Michelin, a duas voltas
9.º C. Da Matta (Bra) Toyota-Michelin, a duas voltas
10.º J. Verstappen (Hol) Minardi-Cosworth-Bridgestone, a

quatro voltas
11.º N. Kiesa (Din) Minardi-Cosworth-Bridgestone, a quatro

voltas

Classificação dos pilotos:
1.º Michael Schumacher, 92 pontos
2.º Kimi Raikkonen, 83 pts
3.º Juan Pablo Montoya, 82 pts
4.º Ralf Schumacher, 58 pts
5.º Rubens Barrichello, 55 pts
6.º Fernando Alonso, 55 pts
7.º David Coulthard, 45 pts
8.º Jarno Trulli, 29 pts
9 Mark Webber, 17 pts
10 Heinz-Harald Frentzen, 13 pts

Classificação das equipas:
1.º Ferrari, 147 pontos
2.º Williams-BMW, 144
3.º McLaren-Mercedes, 128
4.º Renault, 84
5.º Sauber-Petronas, 19
6.º BAR-Honda, 18
7.º Jaguar-Cosworth, 18
8.º Toyota, 14
9.º Jordan-Ford, 13

Próximo encontro a 12 de Outubro em Susuka, no Japão, para
a última prova deste Campeonato do Mundo 2003. Até lá use como
sempre a sua prudência nas estradas e siga o velho conselho...se
conduz não beba.

descendo à 16 posição, vinha
fazendo uma corrida ao seu
estilo, subindo tranquilamente
até ao nono lugar, quando a seis
voltas do fim seria obrigado a
abandonar. A mesma sorte
tocou ao seu companheiro de
equipa Jenson Button, este que
liderou a prova durante três
voltas. Jacques Villeneuve que
atravessa um período difícil na
sua carreira de piloto, não tendo
todavia assegurado um volante
para 2004.David Richard, patrão

da Bar, acabou por lhe fazer uma
nova proposta, mas o gerente de
Villeneuve, Graig Pollock
classifica o tal documento como
incompleto e insultante. O
último rumor proveniente de

Indianapolis apontam Jacques
Villeneuve como sucessor de
Juan Pablo Montoya na
Williams+Bmw, não deixando
de se dizer, que no fundo, o

piloto preferido de Frank
Williams para o lugar de
Montoya, seria bem evidente o
espanhol Marc Gene, terceiro
piloto da Williams.

No que diz respeito ao Grande
Prémio do Canadá, o promotor
Normand Legault esteve de
passagem este fim de semana
em Indianapolis, encontrando-
se com Bernie Ecclestone,
grande patrão da F1. Pelo
momento ainda não estão
verdadeiramente perdidas as
hipóteses de se poder ver

reintegrado o G.P. do Canadá no
calendário de 2004.uma vez que
os dois homens encontrar-se-ão
novamente no decorrer
próxima semana, chegando
mesmo a dizer que Normand
Legault mostrava-se optimista.
Sabemos e isto através do Jornal
de Montreal, que Ecclestone
espera poder apresentar em
2004, um calendário com 18
grandes prémios, uma prova a
mais sem publicidade de
tabaco.
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Se pensa vender ou comprar é só chamar

Desporto

Já está em preparação o

Anuário comercial
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   Contactar :
 Mário ou Steven Amorim

Tel.: 728-8117
Fax: 728-6298

Tello reaproxima Sporting do segundo lugar

Um golo de Tello, pratica-
mente nos instantes finais,
garantiu uma “suada” vitória
sobre o Gil Vicente (1- 0) e
colocou o Sporting a um ponto
do segundo classificado, o
Marítimo, ao cabo da sexta
jornada da Superliga de futebol.

Com a sexta jornada con-
cluída, o FC Porto, que sábado
foi a Guimarães vencer por 2-1,
ocupa agora isolado o comando
da tabela, com mais três pontos
que o Marítimo, que domingo
foi surpreendido na Amadora
pelo Estrela (1-0), equipa que

chegava a esta ronda sem
nenhuma vitória.

No embate que fechou a
jornada, um remate certeiro do
internacional chileno, que ainda
tabelou num jogador gilista,
manteve a senda vitoriosa do
Sporting no novo Estádio
Alvalade XXI e permitiu aos
“leões” colarem-se ao Boavista
no terceiro lugar.

A dupla formada por

“axadrezados” - que na abertura
da jornada, na sexta-feira, foram
a Vila do Conde bater o Rio Ave
por 2-0 - e sportinguistas, conta
com um ponto de vantagem
sobre o Belenenses, que bateu
em Taveiro a Académica de
Coimbra (1-0).

Na nota mais saliente da
ronda, o FC Porto ficou isolado
no comando da Superliga ao
beneficiar domingo da derrota
do Marítimo na Reboleira,
recinto onde a equipa de José
Mourinho perdeu os únicos
pontos até ao momento (1-1).

Na Reboleira, o Estrela foi
mais forte durante o primeiro
tempo, período em que os
amadorenses anotaram o tento
solitário da partida, por
intermédio de Miran, aos 15
minutos.

No sábado, os “dragões”
tiveram de se aplicar para
conseguir levar os três pontos
de Guimarães, principalmente
depois da equipa vitoriana ver o
árbitro setubalense António

Costa anular, mal, um golo a
João Tomás, aos 51 minutos,
considerando que o avançado
vimaranense carregou em falta
o central portista Jorge Costa.

A formação vimaranense
começou bem a partida e
chegou ao golo logo aos cinco
minutos, através de Romeu,
mas os “dragões” reagiram e
igualaram aos 11, através de
Derlei, que assim se destacou
mais na liderança dos melhores
marcadores, agora com cinco
tentos.

Após um período de maior
equilíbrio, o Vitória voltou a
entrar melhor na segunda
metade e criou muitas
dificuldades ao FC Porto, mas a
formação “azul e branca”
acabou por conseguir dar a volta
no marcador com um tento de
Costinha, aos 79 minutos.

Nos restantes encontros de
domingo, realce para o triunfo
sofrido do Benfica no Jamor
diante do Nacional por 1-0,
valendo aos “encarnados” o
tento de Tiago, apontado aos 26
minutos.

Com este resultado, o Benfica
ascendeu à 10ª posição, com
oito pontos, mas ainda conta
com o jogo em atraso da terceira
jornada, em casa da Académica.

Os “estudantes” continuam a
protagonizar um campeonato
estranho, já que continuam só
com derrotas em casa (duas),
enquanto fora ainda não
perderam (um empate e duas
vitórias).

Domingo, na recepção ao
Belenenses, a efectuar um
excelente início de temporada,
alicerçado com um justo quinto
posto, a Académica perdeu por
1-0, valendo à equipa de Belém
o tento de Antchouet, aos 82
minutos, num lance em que o
gabonês acabou por beneficiar
de uma posição irregular e em
que não havia necessidade, já
que a bola rematada por Eliseu
encaminhava-se para a baliza.

Igualmente positivo está a ser
o arranque de campeonato do
Beira-Mar, tendo a formação
aveirense se deslocado a Braga
e vencido os “arsenalistas””
também com um bom início de
temporada, por 2-0.

Outra formação em
ascendente é o Alverca, que foi
a Paços Ferreira vencer por 3-0,
num embate que coloca a
formação pacense em muitos

maus lençóis.
No outro embate de domingo,

a União de Leiria ainda esteve a
perder com o Moreirense, que
se adiantou logo aos quatro
minutos, por intermédio de
Lima, mas Maciel, aos 56, e
Bilro, já aos 92, deram a volta ao
marcador.

Na sexta-feira, o Boavista
inaugurou a jornada com um
triunfo em Vila do Conde por 2-
1.

A equipa “axadrezada”
adiantou-se no marcador aos 38
minutos, por intermédio de
Fary, melhor marcador da
temporada transacta, ao serviço
do Beira-Mar, mas os
vilacondenses, últimos com
dois pontos, conseguiram
igualar aos 58, através de
Vandinho.

No entanto, a equipa
orientada pelo boliviano Erwin
Sanchez não se deixou abater e
voltou ao comando do marcador
aos 65 minutos, com um golo de
Eder.

 Resultados
R. Ave - Boavista, 1-2
V. Guimarães - FC Porto, 1-2
P. de Ferreira - Alverca, 0-3
S. de Braga - Beira-Mar, 0-2
Amadora - Marítimo, 1-0
U. Leiria - Moreirense, 2-1
Benfica - Nacional, 1-0
Académica - Belenenses, 0-1
Sporting - Gil Vicente, 1-0

Programa  7ª jornada:
Boavista - Belenenses, 21:00
Marítimo - Sporting, 19:15
Moreirense - Benfica, 21:00

R. Ave - P. de Ferreira, 16:00
B. -Mar -  Amadora, 16:00
G. Vicente - U. Leiria, 16:00
Nacional - Guimarães, 16:00
FC Porto - Académica, 20:15
Alverca - S.  de Braga, 19:45

Lista dos
melhores
marcadores

 “Derley” (FC Porto) 5
Antchouet (Belenenses) 4
Dário(Académica) 3
Ricardo(Boavista) 3
 McCarthy (FC Porto) 3
Ferreira (Gil Vicente) 3
P.  Alves (Gil Vicente) 3
“Gaucho” (Marítimo) 3
Rochemback(Sporting) 3
“Tonito” (Sporting) 3
Rodolfo Alverca) 2
Wijnhard (Beira-Mar) 2
Leonardo(Belenenses) 2
 “Neca” (Belenenses) 2
Sane (Belenenses) 2
Fechér(Benfica) 2

Classificação
1 FC Porto : 16
2 Marítimo : 13
3 Boavista : 12
4 Sporting : 12
5 Belenenses : 11
6 Beira-Mar : 10
7 Alverca : 10
8 SP.Braga : 10
9 Moreirense :  9
10 Benfica :  8
11 Académica :  7
12 G. Vicente :  7
13 U. Leiria:  7
14 Nacional :  6
15 Amadroa:  4
16 Guimarães :  3
17 P.Ferreira :  3
18 R. Ave :  2

“Wender” (Braga) 2
J. Cesar (Est. Amadora) 2
Gaspar  (Gil Vicente) 2
Manoel (Moreirense) 2
Carlos (Nacional) 2
Lourenço  Silva (Sporting) 2
Maciel(União Leiria) 2

Europeu de Futebol Portugal 2004

Bilhetes esgotados
para o Mundial de Coimbra

Por Manuel Rodrigues

Os bilhetes para os jogos que se vão disputar no estádio
municipal de Coimbra, entre os dias 17 e 21 de Junho, durante o
Europeu de Futebol Portugal 2004, ambos integrados na primeira
fase da prova, estão esgotados, segundo anunciou a Sociedade
Euro 2004, em comunicado.  Após o arranque da segunda fase de
comercialização de ingressos, a 1 de Agosto, pelo menos três
recintos já não têem bilhetes disponíveis para o público em geral :
O Municipal de Coimbra, o Estádio do Bessa e o Estádio do
Algarve, cujos ingressos esgotaram ainda na primeira fase de
comercialização.

Na primeira etapa de transacção, que permitiu a venda de
272.292 bilhetes, ficaram também esgotados os bilhetes para as
meias-finais e final do evento.
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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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DE UVA PARA VINHO
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DE UVA PARA VINHO

DUTCH BOY • VJZ • SUNNYLAND • CRY BABY • M&R
ROSINA •COLUMBINE• FIRST RUN •TOP BRASS •PIA


