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Mais um capítulo
que se fecha na
vida de A Voz de
Portugal

Por Luís Tavares Bello

Quando a 25 de Abril de 1961 um
pequeno grupo de portugueses decidiu
lançar um novo jornal, que então baptizou
de Voz de Portugal, estariam por ventura
longe de pensar que quase quarenta e três
anos depois, esse órgão de comunicação
que apadrinharam, ainda continuaria,
“contra ventos e marés” a lutar pela
informação e preservação da língua e
cultura portuguesa.

Se isso tem sido possível, com
maiores ou menores dificuldades, é
graças aos nossos fiéis leitores e
patrocinadores, que ao longo de várias
décadas têm reconhecido a hones-
tidade, perseverança e esforço que
muitos “fazedores de jornais” que por
aqui têm passado, generosa e na
maioria dos casos desinteres-
sadamente dedicaram ao nosso jornal.

Com uma linha conservadora e a
discrição própria de quem sabe até
onde pode ir, nunca nos arvorámos
em arautos da sapiência ou da
perfeição, mas sempre nesta casa se
envidaram os maiores esforços para
que à Quarta-feira aqueles que nos são
fiéis, pudessem ter também fielmente,
a companhia simples mas regular
deste vosso semanário.

Para que tal tenha sido possível,
contámos ao longo dos anos com
alguns elementos, que foram se calhar
essenciais, para que a longevidade de
A Voz de Portugal seja uma realidade.
Estamos a lembrar-nos de Manuel
Mota que na viragem no nosso
quadragésimo aniversário nos deixou,
ele que tinha sido um dos fundadores
do jornal e pelos anos fora um dos seus
grandes dinamizadores particular-
mente nos momentos mais difíceis.
Não será nunca demasiado salientar
os quase quarenta anos de
“militantismo”, (ele não vai gostar da
palavra...), do nosso Director

(Lusa) - O filme “O Senhor dos Anéis:
O Regresso do Rei”, de Peter Jackson,
conquistou os 11 Óscares da Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas
relativos a todas as categorias em que
estava nomeado.

Denys Arcand o primeiro óscar

“O Senhor dos Anéis” arrebatou 11 estatuetas

É a primeira vez que um filme do
género fantástico vence em categorias
como Melhor Filme e Melhor
Realização e arrebata tantos Óscares
como “Titanic” (1997), de James
Cameron, e “Ben-Hur” (1959), de

William Wyler.
A jornada épica que cruzou

humanos, hobbits, elfos e feiticeiros ao
longo dos filmes “A Irmandade do
Anel”, “As Duas Torres” e “O Regresso
do Rei” foi também um dos mais

lucrativos, com mais de 2,8 mil milhões
de euros de receitas de bilheteira.

Peter Jackson vê assim reconhecido
um trabalho de vários anos que se
transformou num dos maiores
empreendimentos da história do
cinema.

“O Regresso do Rei” arrecadou ainda
as cobiçadas estatuetas douradas nas
categorias de Direcção Artística,
Argumento Adaptado, Guarda-Roupa,
Efeitos Especiais, Caracterização,
Sonoplastia, Banda Sonora, Canção e
Montagem.

Um dos derrotados da noite foi
“Master & Commander - O Lado
Longínquo do Mundo”, que estava
nomeado em 10 categorias e apenas
venceu em duas: Melhor Fotografia e
Melhor Edição de Som.

O épico de Peter Weir levou a melhor
na categoria onde estava nomeado o
director de fotografia português
Eduardo Serra, pelo filme “Rapariga

Pelo menos 125 pessoas morreram
e centenas ficaram feridas nos
atentados suicidas de terça-feira em
mesquitas xiitas de Bagdad e de
Karbala, segundo um balanço do
Conselho do governo iraquiano.

As explosões em Karbala (sul)
mataram entre 50 e 60 pessoas, indicou
em conferência de imprensa Adel Abdel-
Mahdi, um alto responsável de um
partido xiita representado no Conselho.

No atentado contra a mesquita de
Kazimiya, em Bagdad, perderam a vida
pelo menos 75 pessoas e, nas duas
cidades, o número de feridos é da
ordem das centenas, adiantou.

O mesmo responsável admitiu que

125 mortos em atentados contra
mesquitas xiitas no Iraque

100 Gloriosos anos
Festejados em Montreal ...Gloriosamente
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DINHEIRO  ?

Tenha bom ou mau crédito, encontramos-lhe
um empréstimo numa hora! Garantido !!

Empréstimo pessoal ou comercial
NORTH STAR BROKERS

(514) 344-1499
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ZONE de Communications Sans Fil inc.
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Salário e comissão garantidos. Telefone já.
(514) 488-9111 posto 509

Armando Barqueiro à frente da
nau em mares por vezes muito
encrespados, e com quem
lutamos ainda para que não nos
abandone nesta última
arrancada na tentativa de
chegarmos às bodas de ouro.
José Manuel Freitas que
durante muitos e difíceis anos
foi de uma dedicação
extraordinária. Carlos de Jesus
o nosso Director-adjunto, que
agora nos deixa, mas que foi o
mentor da renovação que a
nossa publicação “sofreu” no
final da década de 70 e a quem
todos agradecemos o “sopro”
de modernidade que consigo
trouxe.

Finalmente, e os últimos são
sempre os primeiros falemos
agora do seu Editor, Valdalino
Ferreira, que também agora nos
deixa, que ao longo dos últimos
vinte e cinco anos foi a pedra
basilar desta estrutura tão frágil
que é uma organização como a
nossa. Não é muito fácil para
mim falar-vos de Valdalino
Ferreira pois além do mais
somos amigos há mais de trinta
anos, mas seria uma injustiça
incomensurável não vos dizer
algumas palavras de alguém
que ao longo de um quarto de
século deu o melhor de si
mesmo, bastas vezes com
prejuízos económicos e
familiares de toda a ordem para

levar a bom porto o batel em que
se tinha embarcado. Sem nunca
se pôr em “bicos dos pés”, foi
durante todos estes anos
“l’homme à tout faire”, com uma
modéstia tal que ao fim de cinco
lustros, muito boa gente ainda
não sabe quem ele é e tudo o que
fez pelo jornal.

Acompanhado e apoiado há
uns anos a esta parte na feitura
do jornal por sua esposa Silvina
Ferreira, que foi a face invisível
de um trabalho notável, o nosso
Editor merece finalmente uma
pré-reforma sabendo nós que
quando precisarmos ele estará
logo ali, ao virar da esquina...

Em nome de toda a equipa de
A Voz de Portugal e certamente
de muitos dos leitores que
beneficiaram da tua abnegação
aqui deixamos, como tu gostas,
apenas um singelo OBRIGADO
Valdalino.

Não podemos terminar sem
em jeito de “Post mortem” (será
já influência?...), deixarmos aqui
os votos de Boas-vindas ao novo
Editor e proprietário de A Voz
de Portugal Eduíno Martins a
quem saudamos pela coragem
de avançar (em trilho nada fácil)
e desejamos as maiores
venturas, sabendo que o seu
sucesso será símbolo de bons
ventos para o nosso jornal.

Mais um capítulo que se fecha na
vida de A Voz de Portugal

Cont. da pág. 1

com Brinco de Pérola”.
Nas categorias de represen-

tação, todos os vencedores
arrecadaram o primeiro Óscar
da carreira: Charlize Theron
(“Monstro”) e Sean Penn
(“Mystic River”) como
Principais e Tim Robbins
(“Mystic River”) e Renée
Zellweger (“Cold Moun-tain”)
como Secundários.

Sofia Coppola levou para casa
o prémio de Melhor Argumento
Original pelo seu segundo
filme, “Lost in Translation - O
Amor é um Lugar Estranho”.

“As Invasões Bárbaras”, filme
do realizador canadiano Denys

Arcand, recebeu o Óscar de
Melhor Filme Estrangeiro e,
sem surpresas, o sucesso de
bilheteira “à Procura de Nemo”
arrebatou o de Melhor Filme de
Animação.

O realizador Errol Morris
conquistou a estatueta de
Melhor Documentário com
“The Fog of War”, um filme-
retrato de Robert McNamara,
antigo secretário norte-
americano da Defesa.

Blake Edwards recebeu o
Óscar honorário pela carreira e
pelo contributo para a história
do cinema.

Denys Arcand o primeiro óscar
“O Senhor dos Anéis” arrebatou
11 estatuetas

Cont. da pág. 1

as explosões de Karbala tenham
tido origem em granadas de
morteiro e em Bagdad terão
sido usadas bombas, colocadas
no local ou transportadas por
atacantes suicidas.

Um outro membro do
Conselho, Mouafak al-Rubaie,
disse haver iranianos - em
número indeterminado - entre
as vítimas mortais do atentado

125 mortos em atentados contra
mesquitas xiitas no Iraque

100 Gloriosos anos
Festejados em Montreal
...Gloriosamente

Cem anos de vida merecem
um comemoração grandiosa,
pois que se trata do aniversário
do maior clube português. Para
assinalar esta data de forma
marcante, a Direcção do Sport
Lisboa e Benfica programou
uma lista de eventos a realizar
durante o passado fim-de-
semana e que teve como ponto
de partida o Jantar de Gala no
Salão Preto e Prata, no Casino
Estoril.

Desfiles, fogo de artificio,
entrega de emblemas, jogos de
futebol, espectáculos, tudo isso
faz parte do programa das
comemoraçoes.

Aqui em Montreal, mais
precisamente na sede do Sport
Montreal e Benfica, também se
festejou, de maneira menos
espectacular é claro, mas, não
com menos ardor, num jantar de
confraternização, realizado no
sábado dia 28 de Fevereiro, na
presença de vários convidados
e dos órgãos de informação da
nossa comunidade

Carlos Duque, actual presi-
dente desta colectividade
dirigiu algumas palavras de
boas vindas a todos os pre-
sentes, num discurso onde
invocou de forma sucinta o
historial da fundação do Benfica

a 28 de Fevereiro de 1904.
Em Belém, no interior do Café

Gonçalves, (actualmente a
cervejaria Nau de Belém), em
frente à Farmácia Franco e após
um almoço de confraternização,
depois de um jogo de desforra
entre o Belém FC e o FC Swifts,
surgiu a ideia de fundar um
Grupo “só de portugueses”. Aí
foram desenvolvidas ideias,
criados e definidos os símbolos
que fariam do Benfica um clube
Universal.

Os festejos continuaram com
alegria e convívio entre todos, a
música, os vivas, os cachecóis,
os chapéus,  e as canções tema
do Benfica ao mesmo tempo
que os adeptos do hóquei no
gelo  festejavam o golo do nosso
Mike Ribeiro.

Parabéns ao “glorioso” ,
parabéns ao Sport Montreal e
Benfica , foi uma noite bem
passada com esta festa da
família Benfiquista para
comemorar o centenário deste
grande clube.

A festa terminou já pela noite
com a satisfação espelhada no
rosto de quantos acorreram ao
convite da parte da direcção da
colectividade lusa de Montreal.

E VIVA O BENFICA!

Cont. da pág. 1

de Karbala.
Os atentados nas duas

cidades foram cometidos quase
simultaneamente quando
dezenas de milhares de
peregrinos xiitas celebravam a
Ashura, um dia santo no seu
calendário religioso.

Cont. da pág. 1

Lisboa é a 3ª pior capital da UE
em qualidade de vida

Lisboa é a terceira pior capital
da União Europeia em termos
de qualidade de vida, indica um
estudo da Mercer Human
Resource Consulting divulgado
na passada segunda-feira.

A capital portuguesa apenas
supera Roma e Atenas na
listagem do estudo, que analisa
a qualidade de vida em 215
cidades do mundo.

No outro extremo da tabela
encontram-se Viena (Áustria),
Copenhaga (Dinamarca) e
Amsterdão (Holanda), aqui
considerada a cidade mais
importante da Holanda.

O estudo avalia a qualidade de
vida medida pelas condições
sanitárias, serviços públicos,
transportes, habitação e
serviços de lazer.

A nível mundial, a Suíça
consegue os dois lugares
cimeiros com Zurique e
Geneva, ex-aequo, seguindo-se
Vancouver (Canadá) e Viena
(Áustria), empatadas na
terceira posição.

Na cauda da lista surgem
Bagdad (Iraque) e Bangui
(República Centro Africana).
Luanda ocupa a 206ª posição.

Los coches del Euro 2004
Foi grande o espanto de

milhares de adeptos que
assistiram à chegada dos altos
dignitários da sociedade Euro
2004 ao Estádio do Dragão,
aquando do jogo Futebol Clube
do Porto/Manchester United.
Os senhores que mandam no
Campeonato Europeu de
Futebol, que decorrerá entre
Junho e Julho em Portugal,
vinham todos em carros com
matrícula... espanhola!

O facto não passou des-
percebido, nem aos adeptos
nem, muito menos, aos
dirigentes do futebol nacional,
que imediatamente se ques-
tionaram por que a Sociedade
Euro 2004 usaria carros
espanhóis. Não existiriam, em
Portugal, carros suficientes
para que os nossos lusos
representantes chegassem,
pelo menos, em automóveis
com matrículas portuguesas?

Ora, a resposta, por incrível
que pareça, é «não».

Explique-se a situação: o Euro
2004 é patrocinado por uma
marca de automóveis, marca
essa que tem sede na Coreia do
Sul, e que tem apostado forte no
patrocínio de eventos despor-
tivos no velho continente, em
busca de maior penetração no
mercado.

Viaturas de serviço servem
dirigentes

Aliar-se ao futebol e à maior
prova futebolística da Europa é
assim um acto imperativo para
a marca sul-coreana. Mas entre
os patrocínios está uma
benesse: entregar tempora-
riamente à Euro 2004 várias
viaturas «de serviço» para que
os dirigentes e representantes
da sociedade organizadora
possam deslocar-se para os
eventos e, assim, mostrar eles
próprios que também confiam
numa marca que patrocina o
campeonato.

Acontece porém que a marca
quis que os dirigentes andas-
sem nos melhores carros
disponíveis pela marca. Só que
estes não existiam em Portugal.
Luísa Granada, relações-
públicas da marca «Hyundai»,
disse que «as viaturas, cedidas
à sociedade Euro 2004, têm
matrícula espanhola» porque
são modelos inexistentes em
Portugal. «Tratam-se de topos
de gama, sedans, de modelos
XG e Sonada», refere a
responsável.

Mais vale poupar...
A transição da matrícula

espanhola para portuguesa é
um custo evitável, quer para a
Sociedade Euro 2004 quer para
a própria marca. Isto porque,
continua Luísa Granada, «os

automóveis vão regressar a
Espanha depois de concluído o
evento».

Naturalmente que é normal
existir um certo mal estar
«histórico» sobre esta questão.
E, apesar de não estar provada
qualquer causa/efeito sobre o
sucedido, a verdade é que a
derrotada equipa do Man-
chester United escrevia no seu
site oficial que a sua equipa
principal de futebol tinha sido
derrotada na cidade «do Porto,
em Espanha».
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Açores com o maior crescimento
em dormidas hoteleiras

Os Açores registaram em
2003 o maior crescimento no
número de dormidas em ho-
téis, em todo o País, revelam
dados  divulgados pelo Instituto

Nacional de Estatística.
De acordo com aqueles

números, o total de dormidas
cresceu apenas em três regiões,
com os Açores à frente.

O aumento foi de 3,4% na

Região Autónoma dos Açores,
contra 2,6% na Região Centro e
2% na Madeira. Todas as
restantes regiões registaram
decréscimos, relativamente ao
ano anterior.

Em termos de crescimento de
receitas, os Açores voltam a
liderar, com um aumento de
4,6% em relação ao ano anterior,
face aos 4,4% de Lisboa e Vale do
Tejo e aos 4% do Centro.

No aumento percentual do
movimento de passageiros nos
aeroportos nacionais, no
mesmo ano, os Açores também
lide-ram, com uma variação
homóloga de +1,8% face a 2002,
contra +1,4% no Continente e
+0,6% na Madeira, revela a
mesma fonte.

Casaca pede demissão
de Sevinate Pinto

O eurodeputado socialista,
Paulo Casaca, pediu a demissão

do ministro da Agricultura, caso
este não tome um postura em
consonância com “seus

compromissos passados” de
defender os interesses dos
açorianos.

Numa carta enviada ao
ministro, Paulo Casaca consi-
dera “indispensável” que o
Governo apoie a limitação do
acesso às águas açorianas por
parte dos barcos espanhóis que,
na sua opinião, se mantém até
Agosto deste ano.

O eurodeputado critica a
“arrogância” do ministro da
Agricultura em relação ao
assunto, reagindo assim às suas
declarações, segunda-feira em
Bruxelas, segundo as quais o
problema levantado sobre a
pesca espanhola nos Açores
“não tem consistência real”,
existindo uma relação entre
este e a aproximação das
eleições regionais, em Outubro
próximo.

Reconstrução de quatro igrejas vai
custar 5 milhões de euros

A reconstrução de quatro
igrejas da ilha do Faial dani--
ficadas pelo sismo de 1998 vão
custar cinco milhões de euros,
investimento suportado em 75
por cento pelo Governo açoria-
no.

Os contratos das emprei-
tadas, que deverão arrancar nos
próximos dias, foram assinados
entre a Comissão de
Reconstrução das Igrejas do
Faial (CRIF), Governo Regio-
nal e Millennium BCP.

As paróquias de Castelo
Branco, Angústias, Praia do
Almoxarife e Feteira serão
responsáveis pelos restantes 25
por cento dos custos das obras,
um investimento que o padre

Helder Alexandre, responsável

da CRIF, considerou “um gran-
de esforço financeiro”.

Bispo deita a mão
a órfãos emigrantes

No dia em que a Igreja Ca-
tólica celebrou o primeiro
domingo da Quaresma, o bispo
do Funchal recordou a mensa-
gem de João Paulo II, que pediu
aos homens que se inclinassem
sobre as crianças que sofrem,
que são vítimas de maus tratos,
objecto da violência e prazer dos
adultos, despachos de drogas,
treinadas para a guerra e
atingidas aos milhões pela
SIDA. Visivelmente emociona-

do, D. Teodoro Faria salientou
ser difícil «falar destas coisas» e
lembrou a religiosa assas-
sinada em Moçambique, de-
pois de alertar para a venda de
órgãos e para «os milhares de
crianças que apareciam mor-
tas, sem coração, sem rins e
sem quaisquer explicações».
Como tal, o chefe da Igreja
madei-rense referiu que, este
ano, o produto das ofertas da
“Renún---cia da Quaresma” será
dedi-cado às crianças e
adolescentes que perderam os
seus pais, vítimas da violência
que grassa na África do Sul e que
se en-contram, agora, em
situações de indigência. «Não
nos pode-mos esquecer que, em
outros momentos de carência
da nossa diocese, fomos
ajudados por eles», realçou. Em
tempo de preparação para a

Páscoa, D. Teodoro Faria
sublinhou, tam-bém, as várias
tentações a que os homens de
hoje estão expostos e «que são
uma prova e não um pecado». A
primeira tentação do mundo
moderno é a de «aumentar o
máximo da riqueza, o viver do
trabalho e do suor dos outros –
principal-mente se são
estrangeiros e ilegais –, o
abandonar-se ao prazer e
divertimento e o gastar dinheiro
em coisas supérfluas». No
relacionamen--to com os outros,
a tentação mais comum é a de
querer dominar e humilhar.
«Mesmo os pobres. Se estão à
frente de um serviço público,
gostam de humilhar os que vêm
pedir um documento, comprar
um pro-duto, levantar uma
licença». A terceira tentação diz
respeito à relação com Deus,
servindo-se o homem da sua
palavra, para enganar ou
conquistar as pessoas.

Coro da Catedral entoou pela
primeira vez

Composto por 40 vozes, o
recém-criado Coro da Catedral
alegrou, ontem, pela primeira
vez, a liturgia na Sé do Funchal.
Como lembrou D. Teodoro
Faria, «é a primeira vez que,
entre tantos coros que têm
celebrado a glória de Deus na
Sé, é apresentado um Coro da
Catedral». Por isso, o bispo do
Funchal desejou que, à se-
melhança de tantos outros
coros que ressoam nas ca-
tedrais europeias e do mundo,
este se torne unido e procure
sempre «a glória de Deus e a
beleza da liturgia».

Madeira

Festival de Papagaios nos Açores
Vai realizar-se entre dois e

cinco de Abril próximo, numa
organização do “Peter café
Sport”, a I Edição do Festival de
Papagaios dos Açores.

Esta iniciativa tem como
objectivos, promover esta acti-
vidade desportiva, aumentar a
consciencialização e interesse
da população local pela preser-
vação do Ambiente e fomentar a
ocupação dos tempos livres dos
jovens e população em geral,
com actividades relacio-nadas
com a natureza e com o
desporto.

Este Festival contará com
participantes de Portugal Con-
tinental, sendo que no dia 02 de
Abril realizar-se-á um Jar-dim de
Vento, um atelier de Papagaios
na Base “Peter Zee” e seus
consequentes lança-mentos.
Haverá ainda um Concurso

de Papagaios em que serão
premiados o mais bonito, o mais

original, o mais perfeito em
termos de confecção e o me-lhor
a voar.

O primeiro dia 03 de Abril é a
data do Festival de Papagaios,
que terá lugar na Espalamaca.
No dia seguinte, se as con-
dições meteorológicas assim o
permitirem, os participantes
rumarão à ilha vizinha, onde
lançarão o Papagaio mais alto do

País, mesmo do cume da
montanha do Pico.

O último dia, 5 de Abril, será
marcado pela entrega de pré-
mios do Concurso de Papa-
gaios, um Jardim de Vento e um
Atelier.

Para informações sobre o
acontecimento poderão con-
sultar
www.petercafesport.com ou
peter.pt@mail.telepac.pt.

Aquário do Porto Moniz
pronto até ao fim do ano

O Aquário do Porto Moniz,
situado ao lado do porto de
abrigo que está a ser cons-
truído, deverá entrar em fun-
cionamento até ao final do
presente ano. Segundo Gabriel
Farinha, presidente da autar-
quia, este será sem dúvida uma
mais-valia «para toda a zona de
frente-mar desta freguesia e
mais um pólo de interesse para
os turistas que diariamente por
ali passam». Embora neste
momento ainda se proceda a
trabalhos de construção, se-
gundo o autarca, «durante o mês
de Março deverão ter início os
trabalhos de deco-ração do
interior do aquário». Trabalho
esse que irá ser realizado por
técnicos france-ses. Os vidros
também já foram
encomendados, «sendo que
cada um tem dezoito centíme-
tros de espessura». Resta em
seguida receber os peixes que
deverão estar no aquário algum
tempo antes da abertura ao
público, a fim de se ambien--
tarem ao novo meio. Para
Gabriel Farinha, «a política da
autarquia vai no sentido de criar
eventos ou centros de interesse

que permitam aos turistas não
só passarem por cá ao longo do
dia, mas também que
pernoitem, pois assim es-tarão
a contribuir para a criação de
mais postos de trabalho no
concelho». Para além do
aquário, também entrará em
funcionamento dentro de pouco
tempo um pavilhão multiusos,
localizado no antigo parque de
campis-mo, e que «abrirá com a
expo-sição sobre o desporto
que esteve presente na Expo’98
e que de momento se encontra
em Inglaterra», referiu o

autarca. Assim, para o presi-
dente da Câmara Municipal de
Porto Moniz, «o aquário, o
pavilhão, com a criação das
Portas da Laurissilva e com as
piscinas existentes, são sem
dúvida uma mais-valia para o
concelho que bem aprovei-
tadas trarão muitos benefícios à
população».

Faial
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Entrevista

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

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

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

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

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

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS

(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

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

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR

os vossos impostos LEGALMENTE

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

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

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

Filomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.B.....

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

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

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Arménia Teixeira
Advogada

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

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

«A UNITA está mais viva
do que nunca»

Por José Manuel Costa

A caminho de Espanha, o
líder da UNITA Dr. Isaías
Samakuva recebeu e falou com
o repórter de A Voz de Portugal
em Lisboa, em entrevista
conduzida  no Hotel D. Pedro.
Samakuva acusou o MPLA de
querer adiar as eleições em
Angola, fala do desarmamento
das milícias populares e
defende o fim da anarquia
política que se vive em Angola

VP - A UNITA concorda
com o adiamento das
eleições gerais em Angola?

IS - A UNITA discorda
frontalmente com a posição do
partido do Governo que
pretende adiar as eleições em
Angola. Nada justifica esse
adiamento. É preciso por isso

devolver a palavra aos ango-
lanos para que as autoridades
que nos governam tenham um
poder legitimado. As eleições
são assunto de interesse de
todos os angolanos e ninguém
deve marcar a data das eleições
sozinho completamente
desfasado do sentir das
populações.

Por isso, apelamos a
comunidade internacional para
que apoie sem reservas um
regime democrático em
Angola. O Governo deve ser o
primeiro a desejar submeter-se
ao veredicto do povo.

VP - Em que espaço
temporal a UNITA pensa que
estariam reunidas as
condições para o escrutínio
eleitoral?

IS - A UNITA defende que as
eleições devem ter lugar ao
mais tardar em 18 meses até
2005. Os dirigentes do MPLA
dizem que até 2006 não há
eleições. Este o impasse entre o
desejo do MPLA e o da UNITA.
Por isso estamos a denunciar
estas manobras dilatórias. O

MPLA não define datas, não
consulta a sociedade civil, não
escuta a posição dos partidos
políticos, não há calendarização
para ultrapassar a conjuntura
actual e os dois anos estão a
passar sem que se defina um
plano de acção para se criar as
condições mínimas de votação.
Nós (UNITA) acreditamos que
se houver vontade política em
18 meses estariam criadas as
condições mínimas para a
realização das eleições gerais
em Angola.

VP - Acha que pode vencer
Eduardo dos Santos como
Presidente do MLPA?

IS - Quando se parte para as
eleições é para ganhar. Parte-se
sempre para ganhar.

VP - Considera o seu
Partido uma força política no
qual os angolanos possam se
rever?

IS - Hoje, Angola continua a
procura de si própria e, nesse
contexto, a UNITA é uma força

política com a qual os angolanos
podem continuar a contar.

Esteve reunida em Luanda a
Comissão Política da UNITA
que passou em revista o
desempenho das actividades
partidárias e concluiu sem
margem de dúvidas que a
UNITA gozava de boa saúde e
paulatinamente assumirá todas
as suas responsabilidades no
nosso País.

Tal como no passado, hoje os
angolanos continuam a apoiar a
UNITA porque se identificam
com os seus objectivos
políticos. Pensamos pois que a
evolução da situação interna
provará a justeza dessa escolha.

VP - O que pensa do actual
estado da nação angolana?

IS - A UNITA advoga que seja
definitivamente virada da
anarquia e da imaturidade
políticas em Angola. O poder
deve residir na nação. Hoje,
nada mais justifica a perenidade
do poder instituído em Angola.

VP - No passado a
propaganda do governo do
MPLA acusava a UNITA de
intimidar as po-pulações,
hoje o relatório das Nações
Unidas acusam o governo de
violar sistema-ticamente os
direitos humanos. A UNITA
tem sofrido intimidações?

IS - É verdade que a guerra
acabou em Angola. Infeliz-
mente para nós na UNITA,
continua em marcha uma
campanha de intimidações
contra os nossos militantes.
Exemplos concretos que digo, é
o que aconteceu com o Soba
Samuyulenu na província do
Moxico e o que acontece agora
com os nossos responsáveis
municipais no Mungo, pro-
víncia do Huambo.

VP - O MPLA partidarizou
as instituições do estado e o
funcionalismo público.
Recentemente defenderam a
intenção de despartidarizar o
estado nos próximos dois a
três anos em pronun-
ciamento feito pelo
Secretário de informação
Kuata Kanawa. Como vê a
UNITA esta matéria?

IS - O Governo não deve adiar
sine die a questão da des-
partidarização das estruturas do
estado. Esta é uma matéria de
suma importância para a
democratização efectiva do
regime. A polícia nacional não
deve ser instrumentalizada
contra as delegações partidárias
da UNITA ou contra os seus
responsáveis.

No passado recente, a Defesa
Civil foi um instrumento de
guerra contra a UNITA. Hoje, na
guerra acabou. A Defesa Civil é
necessária mais para quê?

VP - E quais são as
propostas da UNITA para
erradicar as milícias
populares?

IS - A UNITA reitera a
necessidade premente de uma
plataforma de conveniência
nacional que coloque a mesma
mesa todas as forças vivas do
País, nomeadamente os
partidos políticos, as igrejas, as
autoridades tradicionais e a
sociedade civil de modo a
garantir a viabilização do País.

Em Angola, a garantia da
defesa dos direitos e liberdade
do cidadão, a independência dos
tribunais, a liberdade de
imprensa e a gestão trans-
parente da coisa pública deviam

estar inscritos inequivocamente
no regime político do País.

VP - Porquê que a
comunidade internacional
se retirou do Processo de paz
sendo eles os responsáveis
pelos acordos de Lusaka?

IS - Foi o governo angolano
que pediu a retirada das três
partes, quando todos sabem
que há um acordo cuja vigência
iria até à realização de eleições.
O acordo diz que cabe as
Nações Unidas declarar se
estão, ou não, reunidas as
condições necessárias para a
realização de eleições. Ora, as
Nações Unidas e os países da
troika saíram. Quem vai agora
declarar que essas condições
estão criadas? Vamos
permanecer no quadro deste
acordo até quando?

VP - E o que pensa a UNITA
disso?

IS - Reparamos que ninguém
deveria retirar-se antes da
conclusão do protocolo de
Lusaka e do Memorando de
Abril de 2002. A partir daí, há
responsabilidades de Portugal,
dos EUA e das Nações Unidas.

VP - Porquê que a UNITA
vai aderir a Internacional
Democrática do Centro?

IS - A UNITA é um partido
ideologicamente do centro. E
julgamos ser importante que
nos identifiquemos com uma
família política ao nível
internacional. Vamos participar
como membros observadores
na reunião da grande família da
Internacional Democrática do
Centro (IDC).

VP - Para os membros da
UNITA no exterior tem uma
mensagem a deixar?

 IS - Aos nossos militantes no
exterior a nossa palavra é de
exortação e de confiança. A
UNITA não morreu. A UNITA
está mais viva do que nunca. A
luta da UNITA só teve a força
que teve porque conseguiu ter o
vosso apoio político e material.
Continuamos a lutar pelos
mesmos princípios que nos
marcaram no passado. Estamos
aqui para devolver a esperança
para o nosso povo. Por isso, uma
vez mais, o vosso apoio é
necessário. Sabemos a
dimensão do trabalho que
temos diante de nós. Podem ter
a certeza: nunca esmore-
ceremos. É por isso que
estamos a crescer diariamente.

À descoberta das raízes
Por iniciativa da Direcção Regional - Açores - Comunidades, terá

lugar de 10 a 16 de Julho próximo o XI curso “Açores: à descoberta
das raízes nas ilhas do Pico e Faial.

O curso deste ano destina-se preferencialmente a professores de
História, Língua e Cultura Portuguesas e a animadores culturais em
funções há pelo menos 3 anos em Associações. O mesmo destina-
se a dar a conhecer a realidade geo-sócio-cultural e política da Região
Autónoma dos Açores.

As inscrições decorrem até ao próximo dia 15 de Março.
Os interessados devem dirigir-se a Nélia Teixeira no Consulado

geral de Portugal em Montreal pelo telefone (514) 499 0359 ext. 24
de preferência da parte da tarde que poderá enviar por fax o
regulamento e fichas de inscrição.
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Opinião
“Contradições”
 e “equívocos” ao desafio

Fernando Cruz Gomes

Um fraco rei… faz fracas as
fortes gentes. A frase, cuja origem
se perde no emaranhado dos
tempos, parece ter aplicação, dia
após dia, nos tempos que vão
correndo. Mesmo em Portugal,
como é evidente. Quando diz, alto
e bom som, frente às “trombetas
da fama” que fica no Governo
mesmo na eventualidade de se
perder as eleições europeias,
Durão Barroso parece estar a
demonstrar uma certa onda de
fragilidade que é capaz de se

transmitir aos que com ele trabalham e ao povo em geral. Por essa
altura, deixa no bolso o discurso mobilizador que poderia fazer
aspirar à vitória, esquecendo-se de aludir aos outros sinais... que são
menos duros e mais concernentes à atitude que o povo parece
esperar..

Um fraco rei... faz fracas as fortes gentes. E, no entanto, não parece
haver sinais de que a economia – que era (e é) o calcanhar de Aquiles
da actual coligação – não esteja a arribar. Bem ao contrário, há sinais
de que tudo começa a entrar nos eixos que eram os parâmetros do
Governo. A crença na vitória era, assim, o sinal que importava dar,
Não o contrário.

E se a frase da descrença – “não abandono... mesmo que perca”
– é a quase certeza de que espera receber a prova de desagrado pelo
que (não) tem feito, não restam dúvidas de que há sinais
“desencontrados”. Que alguém deveria ter soprado ao primeiro-
ministro. Que era importante dar ao eleitorado.

É que, sensivelmente por essa altura, havia indicações de que as
contas públicas estavam num plano mais ou menos equilibrado.
Mais do que isso, estavam em melhor situação do que o Governo
previamente estabelecera. Um défice inferior – 2,8% - ao previsto
inicialmente é obra. E isto a despeito de haver sinais nítidos de
descrença. Como será o caso de haver quase meio milhão de
desempregados, serem enormes as listas de espera nos hospitais,
de haver salários congelados, da evasão fiscal ser mais do que
ameaçadora. Apesar de tudo isso, e talvez devido aos sacrifícios
pedidos ao povo... o défice foi “arrumado”.

Os sacrifícios feitos por Portugal (quase) no seu todo, parecem,
assim, estar a dar resultados favoráveis. A jeito de sinais de que algo
vai mudar. Assim sendo, ninguém parece entender a frase de Durão
Barroso de que, mesmo que as eleições de Junho para a Europa,
não sejam favoráveis ao Governo... ele fica.  Dizer isto é confessar
que está à espera do pior. E que os indicadores económicos,
recentemente divulgados, não são mais do que balelas. O que, de
facto, nem pode ser verdade.

A política é a ciência do possível. Só que a leitura tem de ser feita
no seu todo. Nunca aos soluços. Nunca aos repelões de ocasião. Até
porque, dita a frase na inversa, “um forte rei... faz fortes as fracas
gentes”.

Funcionários incompetentes
Por Augusto Machado

Alguns anos atrás prometi que
voltaria a falar deste assunto.
Assunto este que, durante oito
anos, me perturbou bastante. Oito
anos para legalizar um carro. É
inadmissível. Foram muitos anos
a lutar contra a maldita burocracia
e funcionários sem escrúpulos
que teimosamente negavam-me o
direito de eu lega-lizar o carro que
legalmente trou-xera do Canadá
quando regressei definitivamente
a Portugal.

O caso começou em 1992 quan-
do submeti os documentos necessários à Direcção-Geral das
Alfândegas para a legalização da viatura. E que, passado um ano,
Nov. de 1993, sem qualquer explicação, a Guarda Fiscal apareceu-
me à porta, alegando que tinham ordens para selar o veículo. O carro
foi selado e eu fiquei fiel depositário do mesmo. No dia seguinte
dirigi-me à Direcção-Geral das Alfândegas no Porto, pedi para falar
com o chefe de gabinete. Lá me indicaram o gabinete. Pedi licença
para entrar – ninguém respondeu. Mas apercebi-me que estava lá
alguém porque senti mexer em papéis. Entrei e disse: - Bom dia!,
o indivíduo continuando cabisbaixo a rabiscar num papel que tinha
à sua frente ignorou a minha presença. Nem sequer teve a cortesia
de me olhar de frente. Só depois de longos segundos da minha
presença, finalmente, numa voz autoritária e arrogante respingou
ao ”meu bom dia”: - Que quer?! Então perguntei-lhe  porque é que
tinha mandado selar o meu carro?. A resposta, foi seca e insultuosa:
- Eu sei muito bem o que faço – o carro está selado e muito bem
selado. Existem dúvidas e como tal nós tivemos que actuar.  - E quais
são as dúvidas, perguntei. E sempre com a mesma atitude de quem
não está interessado em ouvir nem responder, retorquiu: - O
processo está em estudo e não tenho mais nada a dizer, saia.  E o
indivíduo não disse mesmo nem mais uma palavra. Ainda  arrisquei
a perguntar-lhe quanto tempo levaria a concluir o dito estudo, mas
nada. Ignorou-me completamente.

Naquele momento senti-me diminuído. Mil uma coisa passou-me
pela cabeça. Ainda estava muito fresco na minha memória a cortesia
e a maneira educada como sempre fui atendido nas repartições
publicas canadianas e quebequenses. Decerto, se nunca tivesse
vivido no Canadá, aceitaria este tipo de compor-tamento como
normal.  Apenas virava as costas ao tipo e procuraria arranjar a
instituída “cunha” para desenrascar-me. Mas não. É que eu saí deste
país muito novo. E, 42 anos a viver num país civilizado moldou-me.
E moldou-me no bom sentido - a ser educado. E, sobretudo,
respeitar as pessoas da mesma forma como gostaria que me
respeitassem a mim.

Decidi, então entregar o caso a um advogado. Devo dizer que fui
penalizado por ter utilizado o meio legal. Explico: um vizinho meu,
que também entregara os papéis na mesma semana que eu  para
legalizar o carro que trouxera dos EUA, mais ou menos na mesma
altura em que selaram o meu  selaram também o dele. Só que, ele
em vez de contratar um advogado valeu-se da prática mais comum
neste país que é: a cunha, os conhecimentos, os padrinhos e o “ó
pá faz lá esse jeito”. Resultado: em três messes o homem tinha o seu
carro legalizado. E eu esperei oito anos. E só deram andamento ao
processo quando o meu advogado ameaçou de que se não
deferissem o processo em 30 dias eu desistiria do direito de
propriedade e ficaria a Alfândega encarregada de enviar o carro para
a sucata. Depois desta ameaça, em 15 dias legalizaram-me o carro.
Tarde demais. Porque o carro parado oito anos – só serviu mesmo
para a sucata.Tudo isto faz-nos pensar: afinal, quem manda na
administração pública: os ministros e secretários de Estado? Ou
directores, chefes de gabinete e adjuntos, não escrutinados
politicamente mas que conduzem as decisões para onde e como
entendem? Senhores que fabricam pareceres, atropelam a lei e
aceleram os dossiês convenientes. E atrasando ou emperrando
aqueles que não pertencem aos seus amigos.

Se não morreres pela Pátria, morre com ela
Levanta-te PORTUGAL !Levanta-te PORTUGAL !Levanta-te PORTUGAL !Levanta-te PORTUGAL !Levanta-te PORTUGAL !

Por Raúl Mesquita

Sérgio de Andrade, jornalista do
Jornal de Notícias do Porto,
assinou recentemente um papel a
deu o título “Portugal inteiro,
vírgula” do qual, pela trans-
cendência e actualidade,  trans-
crevo mais abaixo, com a devida
vénia, alguns excertos. Isto numa
época em que alguns desnatu-
rados portugueses — talvez
descendentes de Miguel de
Vasconcelos, de triste memória —
, insinuam intenções de sub-
missão a Castela propondo mes-

mo, nos seus desmandos diabólicos, a divisão de Portugal em três
províncias a serem anexadas pelos espanhóis. Foi o caso de José
Manuel de Mello, bancário, presidente do Grupo Mello, que no
Expresso afirmou “que devíamos dividir Portugal em duas ou três
regiões e juntar-nos à Espanha”. Por seu lado, José António Saraiva,
director do mesmo jornal, escreve na sua “Política à portuguesa” e
sob o título “Ser português é muito perigoso” dizendo que “hesitamos,
mesmo, sobre se valerá a pena o país continuar a existir - ou se não
será mais sensato intergrarmo-nos na Espanha, porque os espanhóis
nos governariam melhor”. São leviandades deste género,
impensáveis há tempos atrás, que por vezes fazem Salazar saudoso
ou, então, o que não é menos agradável,  parece querer demonstrar
que os portugueses não merecem a liberdade que possuem. Porque
viver em Liberdade obriga a uma maior responsabilidade Social.
Colectiva. Respeitadora da identidade nacional. Que elimine sem
consideração veleidades como as  avançadas por estes dois
protagonistas. Corjas de traidores deste tipo houve-os em épocas
passadas quando insinuando falsas lealdades, grande parte dos
bens aventurados do reino se submeteram a Castela e se tornaram
cúmplices dos 60 longos e negros anos de domínio espanhol. Graças
a essa cumplicidade — nunca o esqueçamos — perdemos não só
territórios espalhados pelo mundo, como milhares de vidas e de
barcos que foram empenhados nas frequentes guerras da Espanha
com a Inglaterra. Perdemos também ouro e outros valores do
património nacional, roubados e desviados para Madrid. O Museu
do Prado ostenta muitas dessas obras portuguesas. E se outras
foram salvas da pilhagem, deve-se a alguns patriotas conscenciosos,
que as salvaguardaram, enterrando-as ou escondendo-as em grutas,
como a custódia de Belém, cujo real valor é de difícil avaliação.

O mais escandaloso nestas retumbantes “tiradas”, é elas saírem
da boca de gente que tem grandes responsabilidades na economia
e na comunicação social do país. E que podem constituir uma
ameaça pela desmoralização que provocam. Se é certo que o país
dá indícios de andar à deriva, tendo baixado consideravelmente na
escala dos países europeus, também não se poderá apontar os erros
originários desta situação, apenas aos governantes actuais. Os
governos anteriores e a própria população — que apenas se lamenta
sem se preocupar com a produção, exigindo cada vez mais regalias
a um orçamento do Estado que rebenta pelas costuras, devem
também sentar-se no banco dos acusados e fazerem as suas próprias
“mea culpas”. Os portugueses, de um modo geral, fatalistas e
conformistas, volúveis sonhadores, nunca manifestaram estima por
si próprios. Sempre viram no estrangeiro maravilhas
desconhecidas. A ponto que muitas vezes, para se venderem em
Portugal produtos nacionais  — que são exportados para vários
países do mundo — têm de ser etiquetados com “Made in Sweden,
Made in England, etc.” Esta falta de estima, de apreço e
reconhecimento pelo que é português, também não estimula o
empresário que investe na esperança de progredir. A força
desmesurada dos sindicatos nacionais, também não ajuda na
resolução dos nossos problemas. Antes os complica. Porém, nunca
a ignomínia duma submissão à vizinha Espanha poderá ser solução
imaginável. Qualquer tipo de rendição é repudiável.                E todos

os seus mentores deveriam ser traduzidos em tribunal por
incentivação de crimes de alta  t raição. Portugal não se rende. Não
é uma simples mercadoria que possa ser manipulada por uns
quantos aviltadores. Para  isso porém, o povo deve  levantar-se, sair
do torpor do Estado-providência e pensar Portugal. Querer. E crer.
O governo terá de meter ordem nos impostos públicos, utilizando
todos os meios  para recuperar desvios fraudulentos, praticados por
cidadãos que  transportando-se em luxuosas viaturas e possuidores
de opulentas residências, declaram receitas de salários mínimos...
Estabilizar as finanças e pôr Portugal ao trabalho. Sem preconceitos
etários.

E promover campanhas de sensibilização, de estima  e orgulho
nacional.

Ver pág. 12
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35 variedades de mosto à sua escolha

Mosti Mondiale 2000

Serviço de análise do seu vinho

incluindo VINHO VERDE
Vendem-se barris de Whiskey e
barris novos importados de Portugal em

carvalho e castanho, de 5 a 250 litros.

GRAPOLLO
D'ORO
$32.00

GRAPOLLO
D'ORO
$32.00

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

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

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

20 LITROS 20 LITROS

(514) 484-3795

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

- Chamada gratuita -

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!

      Angola 3.9¢
      Brasil 18¢
      Canadá 3.9¢

Para ligação:

América do Norte:
        10-10-580 + 1 + indicativo + número

Chamadas Internacionais:
       10-10-580 + 011 + indicativo país +

número

Não precisa de mudar de companhia de telefone.
Custos das chamadas irão aparecer na sua conta
telefónica Bell
24 horas por dia;  Sete dias por semana
.25¢ mínimo em todas as chamadas
Chamadas para telemóveis podem ter tarifas mais
altas.  As tarifas podem mudar sem qualquer aviso.
Para melhores tarifas  visite WWW.10-10-580.com

Alimentado por:

Uma subsidiária a 100% de Eiger Technology inc., uma
companhia publicitária registada no TSX (símbolo AXA)

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

Comunismo
Por Manuel Alves Louro

No sentido genérico de fun-
cionamento e organização da
vida em sociedade, o comu-
nismo tem uma longa história.

Conheço o comunismo dos
livros e do testemunho de mi-
lhares de refugiados vindos de
todos  os lados pedir asilo no
Canadá (o país mais hospi-
taleiro para os asilados polí-
ticos), que falam dos horrores
na antiga Cortina de Ferro, em
Cuba, na China de Mao-Tse-
Tung... e mais recentemente, no
Kosovo, 10 anos sob a dita-dura
de Milosevic, cujas armas com
que matou se viraram contra
ele.

“A Verdade é só uma –
Rádio Moscovo não fala
verdade”

(Emissora Nacional –Fer-
reira da Costa, nos anos 50...
Quem se não lembra?)

Não vai longe o tempo em que
falar de comunismo e escutá-lo
p[ela rádio (aliás, só às
escondidas e por artima-nhas
ilegais se podia captar) era
“contrabando” grave; ler livros
de Karl Marx era sufici-ente
para um “dossier” na PIDE e
quase excomunhão pela Igreja
Católica...

Há comunistas de fachada –
maior parte sem saberem
porquê – conhecem superfici-
almente, de ouvido, o ABC
deformado do comunismo,
fazem barulho e batem palmas...

são comunistas como podiam
ser “Cumnistas”.

Comunistas a sério – são os
que aderem à filosofia do partido
por convicção após
conhecimento e análise séria da
informação recebida.

O que é o comunismo?
O comunismo antigo, como

ideal de vida comunitária,
encontra-se já na “República  de
Palatão, (V sec. AC), e nos
primitivos cristãos. Reaparece
na Renascença, Sec. XV-XVII,
com as ordens religiosas e
concretiza-se pela  primeira vez,
como programa político (Socie-
dade dos Iguais) com Grachus
Babeuf em França, nos fins do
séc. XVIII...

Depois de experiências
associassionistas, vieram no
Séc. XIX, Karl Marx, (filosofo,
economista alemão), Engels e
Lenine, os primeiros a apre-
sentarem o comunismo como
sistema social e político orga-
nizado, cujas bases eram:

- A luta das classes até à
supressão de qualquer classe
privilegiada da burguesia;

-A ditadura do prole-tariado
(membros da classe pobre
cujos magros recursos provêm
apenas do trabalho manual).

-Nessa época, as duas
palavras – socialismo e
comunismo – eram sinónimas.

O comunismo moderno
Foi com Lenine que o

comunismo, no sentido moder-
no do termo, se constituiu
definitivamente, quanto à
doutrina, quanto à organi-zação
partidária e quanto ao exercício
do poder.

A doutrina é funda-
mentalmente materia-lista –
tudo é matéria e nada existe
para além da matéria.

O Estalinismo e o Mao-
metismoo da China deixaram
intacta a doutrina social

Marxista-Leninist que se
resume em:

-Recorrer à força, se
necessário, para a conquista do
poder;

-Colocação em co-mum de
todos os bens de consumo;

-Apropriação exclu-siva pelo
Estado de todos os meios de
produção (terras, fábricas...);

-Supressão das liber-dades
individuais;

-Ausência de toda a
propriedade privada;

-Abstracção de todas as
iniciativas pessoais, para viver
totalmente para o grupo;

-Finalmente o Estado deve
desaparecer para ser
substituído pelas assembleias
do povo;

-Quando a produção for
suficientemente desenvol-vida,
cada um receberá a sua
remuneração (bens de
consumo), não em função da
quantidade do trabalho, mas em
função das suas neces-sidades;

Sem mais argumentos, é
absolutamente evidente que,
apesar das aparências, o
comunismo é uma utopia;
pertence ao domínio da pura
ficção ideológica, sem pos-
sibilidade de realização na vida
concreta – vai contra todos os
princípios da natureza; é um
furo feito nas nuvens com um
saca-rolhas.

Apreciação
No sentido genérico, o comu-

nismo enquanto comu-nidade
de bens, e como base da vida em
sociedade, é perfei-tamente
legítimo; ele corresponde aos
valores e aspirações nobres.

Mas tal ideal só é aceitável
quando livremente aceite
(institutos religiosos, por
exemplo). Pretender impô-lo a
todos pela força é desumano e
portanto imoral.

O comunismo moderno a
partir de Marx e de Lenine, é
inaceitável – recorre à violência
para tomar o poder, nega o
exercício da liberdade
individual e da propriedade
privada; apresenta-se declara-
damente materialista, ateu e até
anti-religioso. Nessa mesma

medida deve considerar-se
radicalmente incompatível com
a verdade do homem – portanto,
imoral, o que explica a rejeição
e condenação global do
comunismo por parte da Igreja
Católica desde Pio IX até aos
nossos dias.

“Com isto não se negam os
valores que no comunismo e
sobretudo nos comunistas se
podem encontrar; nem, muito
menos, se aprovam e san-
cionam situações e doutrinas
contra as quais o comunismo se
levantou, nomeadamente o
capitalismo selvagem.” (Logos
– Enciclopédia Luso-Brasileira
de filosofia).

Conclusão
Actualmente, o comunismo

passou de moda. A Russia e
todos os satélites da Cortina de
Ferro bateram asa em de-
bandada: Polónia, Hungria,
Romenia, Coreia do Dul,
Alemanha de Leste, a China que
começa a viragem de 180
graus... faltam os moribundos –
Cuba com Fidel Castro e alguns
restos da África, de que a Rússia
não se ocupa.

As sociedades modernas,
livres, viram cedo que o comu-
nismo é uma ditadura anti-
humana, vestida de liberdade –
tira-se-lhe a liberdade, fica
nua!... E nem assim os mais fieis
camaradas a desejam abraçar.

Pobre Mulher
Por Natércia Rodrigues

........Sobre a Mulher, sempre
se erguem muros e se levantam
obstáculos: atitudes histórico-
culturais que nos têm sido
transmitidas de geração em
geração, mas que não têm
qualquer justificação biológica.
Não negamos que temos
assistido a uma mudança de

mentalidades, mas ainda há
muito para fazer.

........Durante séculos, a moral
católica ensinou às mulheres a
resignação e a docilidade. Os
ilustres doutores da Igreja, tanto
nas suas obras teológicas como
nas suas pregações, defendiam
que a mulher era um ser inferior
e que devia ser apenas esposa e
mãe. Com uma enorme
afirmação religiosa e moral, as
mulheres eram mantidas na
ignorância, afas-tadas da vida
social e vítimas de
discriminação económica,
salarial, política e social.

........Situação de desigual-
dade também existia na família.
As famílias eram formadas por
muitos filhos e o homem era o
“chefe de família”, senhor a
quem a mulher e os filhos eram
totalmente submissos.

........Quando acabava o tra-
balho, o homem parava na
taberna para tomar um copo
com os amigos; copo que muitas
vezes o levava ao alco-olismo, o
que era atroz na família por
causa da violência. Se é verdade
que o homem era considerado
“amigo do trabalho”, ele era
também amigo de espancar os
filhos e sobretudo a mulher.

........A maioria das mulheres
era analfabeta. Era social-mente
aceite que as raparigas não
precisavam de aprender a ler,
mas sim dedicarem-se aos
cuidados do lar. Cuidados onde
frequentemente faltava tanta
coisa ao ponto de terem que
pedir à vizinha pão, sal, couves,
batatas, etc.

........Outras eram empre-
gadas domésticas nas casas dos
grandes lavradores. Não em
raras situações tinham que se

submeter aos apetites daqueles
senhores ricos, pode-rosos e
sem escrúpulos. Quantos filhos
nasceram daqueles apetites
sem sen-timentos? Quantas
mães choraram por não
poderem criar os seus próprios
filhos?

Mesmo esmagadas por uma
vida dura de trabalho, de
violência e de humilhação,
quando se juntavam nos
trabalhos do campo, sentiam-se
livres e até galhofavam sobre a
situação desumana de que eram
vítimas.

Natércia

(A todas as mulheres)

Sem distinção de raças
Cores
Costumes
Altas, baixas
Gordas, magras
Ricas
Pobres
Todas as mulheres!

De ontem
De hoje.
Que diferença!

Todas amam
São amadas

Invejadas.
Pela riqueza
Pela beleza

Por pequeninas coisas.
Se tornam desejadas.

Mulheres de todo o mundo:
Cuidado
Uni-vos
Cuidado!

Festejai o nosso dia
Com carinho
Amor,

Com o belo
E sem rancor.

Ana Irpic

Jovens 2004
A Direcção Regional das Comunidades (Açores) realizará de 31

de Julho a 11 de Agosto nas Ilhas de S. Jorge e S. Miguel a iniciativa
Jovens 2004.

A mesma destina-se a jovens com idades entre os 21 e os 25 anos,
descendentes de açorianos, com capacidade de comunicação em
português, de preferência envolvidos em projectos culturais/
comunitários e que não tenham visitado os Açores há pelos menos
5 anos.

As inscrições estão abertas e o prazo termina a 31 de Março.
Os interessados devem contactar o Consulado-geral, Dona Nélia

Teixeira através do telefone (514) 499 0359 ext. 24 que enviará por
fax o regulamento e a ficha de inscrição que deverá ser depois
enviada directamente para a Direcção Regional das Comunidades.

Nuno Bello
Cônsul Geral de Portugal em Montreal

Pionniers  L’Avant-Garde
de l’Immigration Portugaise

O livro Pionniers L’Avant-Garde de L’Immigration Portugaise
Canada 1953, de Manuel de Almeida Moura e Imitério Soares,
recentemente apresentado ao público, continua à venda na sede do
nosso jornal no 4117A do Boul. St-Laurent.

Porque se trata de um livro onde a comunidade portuguesa de
Montreal e o seu passado é historiada de forma competente e
minuciosa recomendamos a sua aquisição a todos os nossos
leitores.

A Voz de Portugal
Renovação de assinaturas

Lembramos os senhores assinantes que, se desejam continuar
a receber o Jornal pelo correio, devem enviar-nos, o mais breve
possível, o montante correspondente à renovação da assinatura
anual, que é de 65.00 mais TPS de 7% e TVQ de 7.5%, num total de
74.77$ para os assinantes no Quebeque.

Para o resto do Canadá deverão remeter-nos 69.55$, ou seja
65.00$ mais TPS de 7%.
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Para

informações e

reservas

consulte hoje

mesmo o seu

agente de

viagens

Sempre que vá a Lisboa ou
ao Porto viaje com o
profissionalismo, a

segurança...
E o conforto com que

sempre Sonhou...

Viaje com a Accord Travel
e

Dr. J.A.Langevin, chiropraticien Dr. Jasmin R. Pitre, chiropraticien

AVISO à clientela portuguesa do Dr. Langevin

Após mais de 36 anos de prática activa, o
Dr. J.A.Langevin tomou uma reforma bem merecida. Os

seus pacientes poderão continuar a receber o mesmo
serviço pelo Dr. Jasmin R. Pitre que se tem ocupado

desde  há já um ano da clientela do Dr. Langevin.
O Dr. Pitre possui uma experiência de 12 anos de

actividade quiroprática.

O Dr. Pitre terá prazer de vos receber no
Centro Quiroprático da Saúde Vertebral

7229 St-Denis (a dois passos do Metro Jean-Talon)

Para mais informações visitem o sítio:
www.chiropratique.ca.tc ou

Telefone para (514) 274-2415
Fala-se Francês e Inglês

Entrevista com Lucas e Matheus
Por Maria Calisto

Lucas e Matheus são dois
irmãos que já cantam há mais de
vinte anos e essa dupla,
considerada a mais romântica,
conquistou também já Portugal.
O nosso jornal aproveitou a sua
visita a Montreal no passado
sábado para fazer os entrevistar.
Lucas e Matheus com a simpatia
e a disponibilidade que lhes são
peculiares prontificaram-se a
responder às nossas perguntas,
mesmo alguns minutos antes de
cantar.

VP - Lucas e Matheus no
princípio da vossa carreira
tiveram cantor que vos
influenciou ?

L&M - Achamos que no
princípio de carreira todo o
artista é influenciado e nós não
fugimos à regra. Sérgio Reis  foi
o nosso padrinho no princípio
da nossa carreira, mas foi
sobretudo Chitãozinho e
Xororo que mais nos influen-
ciaram.

VP - O que vos motivou a
conquistar Portugal?

L&M - Um cantor não deve ter
fronteiras e temos que deixar a
música ultrapassar as mesmas.
No entanto, foi graças à nossa

editora Vidisco que tivemos
essa oportunidade.

VP - O que acham mais
difícil no vosso trabalho?

L&M - Ficar longe da família
e dos amigos. Mas como nós
somos irmãos então é mais fácil.

VP - E do que gostam mais?
L&M - Da magia que se

apodera de nós quando estamos
em cima do palco. Ver a alegria
das pessoas é a nossa felicidade.

VP - Vocês são consi-
derados a dupla brasileira
mais romântica aqui em

Montreal e Portugal está
apaixonado por vocês. O que
fez esse sucesso?

L&M - A perseverança, a
insistência e o amor pela
música. Esse sucesso é a
realização das canções que
cantamos. Cada canção é uma
história triste ou alegre e as
pessoas podem identificar-se
com elas. É como uma troca de
energia entre as pessoas et as
canções.

VP - O que acham da nossa
comunidade aqui de
Montreal?

L&M - As pessoas são muito
carinhosas, tem muita mulher
bonita e a cidade é linda. Ao
frio...nós não estamos acos-
tumados.

VP - Acham que existe uma

diferença entre os portu-
gueses no mundo?

L&M - Agora não, mas já
houve alguns lugares onde as
pessoas eram mais fechadas.
Agora podemos ver nos nossos
‘’Shows’’ que já não existe
nenhuma diferença. As pessoas
são muito abertas.

VP - Lucas e Matheus para
terminar qual seria o

conselho que vocês dariam a
um jovem que gostasse de vir
a ser artista?

L&M - Para perseverar
porque não é fácil. Ter muita
paciência, gostar do que fazem
e claro acreditar em si. Mas o
mais importante é a humildade
porque não devemos esquecer
que é para as pessoas que nós
cantamos.

Muita música e espírito de alegria...

VP - Lucas, Matheus muito
obrigado pela entrevista.

L&M - Obrigado a você e o
prazer foi nosso.

Há espaço para todos...
disseram-me Lucas e Matheus!
Há espaço para artistas, para
jornalistas e para toda a gente.
E, na verdade, houve lugar para
duas grandes apresentações
musicais.

No salão da Igreja St. Enfant-
Jésus, viveu-se este fim de
semana, um grande convívio.
Isto é, mais outra iniciativa de
Eddy Silva e Henrique Laranjo,
e que contou com a presença de
cerca de 350 pessoas, num
ambiente de grande festa e
muita animação.

 “Joe e Duarte” animaram a
primeira  e última parte deste
serão musical.  Este grupo tem
um repertório de variados
géneros musicais, abrangendo
a música ligeira, clássica e
popular.

Por volta das 10H30 da noite,
subiram ao palco os dois irmãos
brasileiros, Lucas e Matheus.
Em 2000, este duo romântico,
lançou o álbum “Caminhos do
Amor”, e assim a porta da fama
estava aberta a Lucas e
Matheus.  Em dez (10) anos de
carreira, lançaram já  treze (13)
álbuns.  Imagino, que para

alcançarem todo este sucesso,
tiveram que trabalhar ardua-
mente, pois vida de artista,
sabemos todos, não é fácil...a
competição é enorme, mas com
amor, dedicação e sobretudo o
encorajamento do público, tudo
superaram.

O público de Montreal,
parecia conhecer bem os temas

de maior sucesso da dupla, que
faz do amor e do romantismo,
referenciais incontornáveis.
“Morango do Nordeste”,
transformou-se num enorme
sucesso de vendas e a dupla
Lucas e Matheus tem muito
mais a desvendar.

N.M.R.

Jornal
A Voz de Portugal

o seu jornal
  todas as quartas-feiras
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Dia 24 de Março - Edição Especial das Noivas
Na nossa edição do dia 24 de Março, vamos publicar um suplemento dedicado às noivas.

Se trabalha neste ramo ou num ramo conexo e deseja fazer parte deste suplemento, contacte-nos pelo
(514) 844-0388

Lembre-se que a publicidade é o motor do negócio !

Portugal
País organizador
do UEFA EURO 2004TM

Continuamos hoje a publicação de um excelente trabalho  sobre
Portugal e o Euro 2004, feito pelo Grupo de Trabalho da Comissão de
Acompanhamento da Promoção de Portugal no âmbito do Euro 2004.
Tal como anunciámos na passada edição, devido à sua extensão será
concluído nas próximas semanas.

Cidade de BRAGA:
É um dos mais antigos

aglomerados urbanos da
Península Ibérica, conhecido
como a «cidade dos Arce-
bispos» dada a sua relevância
religiosa e histórico-cultural.
Sucessivamente ocupada por
suevos, visigodos e muçul-
manos, em meados do séc. XI,
foi reconquistada pelos cristãos
sendo a arquidiocese res-
taurada pelo Bispo D. Pedro.
Em 1112 a história eclesiástica
de Braga ganhou relevo, o que
se reflectiu no enriquecimento
da cidade. Data de então a

construção da Sé Catedral de
Braga, a mais antiga do país e
uma das maiores referências
religiosas em Portugal.

A industrialização e a fixação
da Universidade contribuíram
muito para o desenvolvimento
actual de Braga, que se manteve
fiel à tradição religiosa secular,
revivida intensamente todos os
anos durante as Solenidades da
Semana Santa, e na Festa de São
João Baptista, em Junho.

Motivos de interesse:
Sé de Braga
Museu do Tesouro da Sé
Caminho de Santiago - Braga
Torre de Santiago
Capela de São Frutuoso /

Capela de São Salvador de

Montélios
Mosteiro de Tibães
Percurso dos Santuários

Marianos
Santuário do Bom Jesus do

Monte
Santuário de Nossa Senhora

do Sameiro
Igreja de Santa Maria

Madalena / Falperra
Museu dos Cordofones
Museu da Imagem
Museu dos Biscaínhos
Antigo Paço Episcopal

(Museu D. Diogo de Sousa)
Museu Regional de

Arqueologia D. Diogo de Sousa

Estádio:
Estádio Municipal de Braga

O  Estádio Municipal de
Braga traduz-se numa nova e
difícil construção de raiz e
consiste num projecto
arquitectónico de particular
beleza,  primando pela ousadia
e arrojo. Implantado na encosta
do Monte Castro, no parque
desportivo de Dume, zona
desportiva já prevista no plano
director municipal, o estádio
prevê a cobertura para a
totalidade dos 30.000 lugares
das bancadas apenas laterais,
sendo os topos do estádio
definidos pelo anfiteatro
rupestre da encosta do monte. O
Estádio é propriedade da

Câmara Municipal de Braga.
Arquitecto: Eduardo Souto

Moura
Custo Total (estimado):

83.133.624 euros*
Comparticipação do Estado:

7,481.968 euros* + 341.302
euros* para estacionamentos

Capacidade: 30.000 lugares
sentados

Inauguração: 30 de
Dezembro de 2003

Jogos:
18 Junho - Bulgária-Dinamarca

17h00
23 Junho - Holanda-Letónia

19h45

Cidade do PORTO:
Capital e porta de entrada da

região norte, o Porto é uma

antiga cidade que deu nome a
Portugal e a um vinho
conhecido nos quatro cantos do
mundo: o vinho do Porto. Com
uma situação magnífica junto da
foz do rio Douro e um conjunto
arquitectónico de valor
excepcional, o centro histórico
do Porto é Património da
Humanidade, desde 1996. É a
capital do Norte e a segunda
cidade do país. A sua população
empreendedora, com um forte
sentido de  hospitalidade, revê-
se numa história antiga de
conquista de liberdade, de
cidadania face ao poder dos
seus bispos medievais.

Vista da margem sul, onde se
perfilam as caves do vinho do
Porto, é absolutamente des-
lumbrante, com o seu casario a
trepar pelos morros de granito,
reflectindo-se nas águas do
Douro. A cidade é animada por
um comércio tradicional de
qualidade, e no Porto a
gastronomia é uma arte.

Motivos de interesse:
A Sé, berço da cidade
A Ribeira, o Palácio da Bolsa,

uma igreja de ouro
Cruzeiros no Douro
Igreja de S. Francisco
Uma “Baixa” romântica e

animada e o ex-libris do Porto

Antigo Paço Arquiepiscopal

Igreja e Torre dos Clérigos
O Café Magestic
Livraria Lello
O Vinho do Porto
Museu de Arte Contem-

porânea de Serralves
Passeio Alegre
O Museu do Carro Eléctrico
Alto Douro Vinhateiro
São Leonardo da Galafura
Quinta do Noval
Casal de Loivos
S. Salvador do Mundo
Quinta do Vale Meão
Passeios no Douro em

Comboios Históricos
Estádios:
Estádio do Dragão
O novo Estádio do Dragão,

propriedade do Futebol Clube
do Porto, é um equipamento
“âncora” do projecto de

reabilitação urbana da zona das
Antas na cidade do Porto. O
projecto  incluí espaços para
congressos, lazer, áreas
comerciais, áreas residenciais  e
de restauração. A um nível
subterrâneo será construído
um centro de estágios. O
conceito deste Estádio é
completamente inovador por
trazer uma nova centralidade a
uma zona problemática da
cidade do Porto com novas
acessibilidades. Neste novo
contexto, estamos perante um
estádio inserido numa malha
urbana de alta densidade com

Ribeira

Avenida dos Aliados

problemas específicos de
integração nomeadamente de
fluxo de veículos que passará
agora a contar com um
redimensionamento, parquea-
mento e rede de transporte,
nomeadamente Metro à porta.

Arquitectos: Manuel Salgado
e Jorge Estriga

Custo Total (estimado):
97.755.318 de euros*

Comparticipação do Estado:
16.859.369* euros + 1.571.587*
euros para estacionamentos

Capacidade: 52.000 lugares
sentados

Inauguração: 15 de Novem-
bro de 2003

Jogos:
12 Junho - Portugal-Grécia

17h00
15 Junho - Alemanha-Holanda

19h45
18 Junho - Itália-Suécia

19h45
27 Junho - Quarto-de-Final

19h45
01 Julho - Meia-Final

19h45

Estádio do Bessa Sec. XXI
O Estádio do Bessa Sec. XXI

é uma construção nova
implantada numa zona urbana
de referência na cidade do
Porto. O estádio integra-se num
complexo desportivo, incluindo
um pavilhão gimnodesportivo
em desenvolvimento, com,

nomeadamente, campos de
ténis e campos de treino. A obra
integra a  construção de quatro
novas bancadas, com todos os
lugares cobertos. É proprie-
dade do Boavista Futebol Clube.

Arquitecto: Mário Moura
Custo Total (estimado):

45.164.726* euros
Comparticipação do Estado:

7.81.968* euros + 1.195.244*
euros para estacionamentos

Capacidade: 30.000 lugares
sentados cobertos

Inauguração: 30 de
Dezembro de 2003

Jogos:
16 Junho - Grécia-Espanha

17h00
19 Junho - Letónia-Alemanha

17h00
22 Junho - Dinamarca-Suécia

19h45

Cidade de AVEIRO:
Situada junto à Ria (vasta

bacia lagunar onde as águas
doces do rio Vouga se misturam
com as águas do Atlântico) com
o seu nome, a cidade de Aveiro
é recortada por ruas aquáticas
onde deslizam os coloridos
barcos moliceiros,  e é uma das
cidades mais interessantes do
litoral português.

A Ria comunica com Aveiro
através de três canais: o das
Pirâmides, que se prolonga no
canal Central onde antigamente
fluía o tráfego fluvial; o canal de
S. Roque, que limita a cidade a
Noroeste e a separa das salinas;
e o canal dos Santos Mártires
(ou do Paraíso) que corre para
Sudoeste. A partir do canal
Central, eixo de referência da
cidade, pode percorrer-se
diversos itinerários de interesse
turístico e cultural.

As praias da zona de Aveiro e
toda a actividade que sempre a
ligou ao mar são aspectos que
caracterizam o quotidiano desta
cidade.

Motivos de interesse:
Igreja do Carmo
Capela de Nossa Senhora da

Alegria
Capela do Senhor das

Barrocas
Museu de Aveiro
Igreja da Misericórdia
Igreja das Carmelitas
Igreja de S. Domingos
Reserva Natural das Dunas

de São Jacinto
Forte da Barra
Praia da Costa Nova
Ílhavo
Fábrica da Vista Alegre
Estádio:
Estádio Municipal de Aveiro
O Estádio Municipal de

Aveiro está implantado numa
zona periférica da cidade, num
local dedicado ao desporto
designado “Parque da Cidade”.
O projecto é uma construção
nova concebida a pensar
especificamente na realização
do Euro 2004, contando com a
totalidade dos lugares cobertos.
O novo Parque Desportivo
incluí ainda um pavilhão
polidesportivo, um campo de
golfe, 20 campos de Ténis, um
Centro Hípico, um SPA, um
parque lúdico, um complexo

Ver pág. 14
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Informamos a comunidade que o senhor José F. Barbosa
se encontra de novo em Montreal
para aconselhar os interessados.

Horário: 1 de Março ao 2 de Abril das 9h00 às 20h00,
de segunda a domingo

Se está com dificuldades na vida tem problemas de saúde
ou alcoolismo, drogas, emprego, sente presença de vultos
ou audições de vozes, insónias, problemas para tirar carta

de condução ou problemas familiares, não espere mais
J.F.B. lhe dará solução para os seus problemas.

José F. Barbosa
Montreal- Cel.: 514-573-4230
                  Tel.: 514- 374-5277

“O Meu Mundo Não é Deste Reino”
Livro de João de Melo traduzido para o inglês

Por motivos alheios à nossa
vontade, que lamentamos, só
agora nos foi possível

vir a público com a notícia da
publicação na língua inglesa do
afamado livro de João de Melo,
“O Meu Mundo Não é Deste
Reino”.

Esta obra, com a qual o autor
fez a sua estreia literária, foi
inicialmente editada em 1981,
desde logo merecendo a
aclamação dos críticos e sendo
ainda reconhecida com os
prémios Diniz da Luz (outro
emérito filho do Nordeste), da
Sociedade Portuguesa de
Escritores e da cidade de
Lisboa.

Com o título de “My World Is
Not Of This Kingdom”, esta é a
primeira versão inglesa a ser
apresentada na América, pu-
blicada pela Aliform Publishing,
de Minneapolis, Minnesota,

                                                  Por António Vallacorba

Ver pág. 12
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LUMAR
ELECTRONICA

Luís Pereira
Daniel Boal

{Aparelho
para descongelar

a neve nas  antenas

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

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

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

 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)

†

Gilda Botelho
1919 – 2004

Faleceu em Laval, no dia 29 de Fevereiro de 2004, com a idade
de 84 anos, a Sra. Gilda Botelho, natural de Matriz Ribeira Grande,
S. Miguel, Açores.

Viúva de Manuel Estêvão, deixa na dor suas filhas Maria
Manuela (Fernando Arruda) e Lúcia (José Amaral), sua nora
Maria Da Luz Brazídio (viúva de Tibério Estêvão), seus 14 netos
e 20 bisnetos, sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.

O funeral teve lugar hoje, dia 3 de Março, após missa de corpo
presente, pelas 10h00, na igreja Notre-Dame de Fátima de Laval,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin,
onde foi a sepultar, em cripta.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire MEMORIA
2159 St-Martin Este, Laval
Tel.  514 277-7778
Eduíno Martins,  conselheiro

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

†
Idalina Rodrigues Franco

1930 – 2004

Com 73 anos de idade, faleceu em Montreal, no dia 20 de
Fevereiro de 2004, a Sra. Idalina Rodrigues Franco, natural de
Marinha Grande, Portugal.

Deixa na dor seu esposo, Sr. Manuel Rodrigues, sua filha, seu
genro e seus netos, assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 23 de Fevereiro, após missa de
corpo presente, pelas 14h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-
des-Neiges, onde foi a sepultar.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
4231 St-Laurent
Tel.  514. 277-7778
Eduíno Martins, conselheiro
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer

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

†
Carlos Velosa
1932 – 2004

Faleceu em Montreal no dia 22 de Fevereiro de 2004, com a
idade de 71 anos, o Sr. Carlos Velosa, natural de Santa Lúcia,
Madeira, Portugal.

Deixa na dor sua esposa, Sra. Teresa Encarnação, seus filhos
Carlos (Martine) e Duarte (Lynda), seus netos Samantha,
Alexandra, Miguel, Anthony, Sandrina e Steffy, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire MEMORIA
4231 St-Laurent
Eduíno Martins
Tel.  514. 277.7778
O funeral teve lugar no dia 25 de Fevereiro, após missa de

corpo presente, pelas 10h00, na igreja de Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde foi a sepultar.

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

†
1° aniversário

José da Costa Furtado
10 de Março de 2003

Esposa, filhos e netos
recordam-no com profunda saudade e

participam que será celebrada uma missa em sua memória,
Quarta-feira, dia 10 de Março de 2004, pelas 18h00, na Igreja

Nossa Senhora de Fátima, 1815 rua Favreau, Laval.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas

que possam participar nesta celebração.

EPL-Grande sorteio
Alunos da Escola Portuguesa de Laval desejosos de conhecer

Portugal,  organizam o sorteio de um excelente quadro da pintora
Sabina, com motivos portugueses, a fim de ajudar as despesas da
viagem de estudos a Portugal que realizam este ano. Os bilhetes
encontram-se à venda na Casa J&L – Moda e artigos de costura, no
4275 Bou. St-Laurent, face à Caixa de Economia Portuguesa.
Comprar uma rifa, será uma boa maneira de ajudar a juventude a
apreciar Portugal.

Problemas de jogo
Existe algum problema de jogo compulsivo  no meio da sua família

ou amizades?
Gam-Anon pode ajudar familiares e amigos de jogadores

compulsivos.
Informações: (514) 484-6666

Centro Comunitário N.S.F. Laval
50º aniversário
emigração portuguesa

No sábado, 3 de Abril, pelas 19h00, terá lugar no Centro
Comunitário N.S. Fátima Laval o jantar de homenagem aos
pioneiros portugueses de Laval.

Noite animada por Fátima Miguel, Lurdes Andrade, Álvaro
Manuel e o pequeno “grande” Jeffrey.

Entrada: adultos 25 emigrantes;  crianças 6-12 anos, 12
emigrantes.

Para reservas:  Ana Paula Rodrigues 450.978.9923; Idalina Moniz
450.681.6853 e Leonilde Miranda 450.662.8987.

Campinos do Ribatejo
Comemoração 10º aniversário

O Grupo Folclórico Campinos do Ribatejo e a sua Escolinha do
Folclore comemoram no sábado, dia 20 de Março, pelas 18h30, no
subsolo da Igreja St-Enfant Jesus, o seu 10º aniversário de fundação,
com jantar e baile animado pelo conjunto Contact.

Entrada:  adultos, 20 campinos;  crianças dos 6 aos 11 anos, 10
campinos. Para reserva bilhetes:  Paulo Santos 353-3577; Carlos
Fernandes 493-2944 ou Cláudia Tavares 493-1342.

F.D.E.S.L.
Jantar da Primavera

Numa organização da Filarmónica Divino Espírito Santo de Laval
terá lugar no Sábado, dia 27 de Março, pelas 19h, no subsolo da
Igreja Santa Cruz, o Jantar da Primavera, com baile, animado pelos
magníficos Panteras.

Entrada:  adultos, 25 músicos;  crianças dos 6 aos 12 anos, 12
músicos.

Para reservas:  João Aguiar (450)629-5228; Manuel Dias (450)628-
1134; Luís Pacheco (514)281-0039; Durval Faria (450)681-6505;
José Balbino (514) 389-6860. Sport Montreal e Benfica

Informa o Sport Montreal e Benfica de que hoje, dia 3 de Março,
pelas 14h45, será transmitido na sua Sede o jogo de futebol a contar
para a taça UEFA, entre o Benfica e Rosenborg.

Filarmónica Portuguesa
Comemoração 31º aniversário

No Sábado, 24 de Abril, pelas 19h, terá lugar no salão paroquial
da igreja Saint-Enfant-Jesus, 5035 rua St-Dominique, um jantar-
espectáculo-baile comemorativo do 31º aniversário de fundação da
Filarmónica Portuguesa de Montreal.

Esta noite será animada pelo famoso conjunto vindo de
Cambridge, Ontário, e pela primeira vez em Montreal, Sonhos de
Portugal, que na mesma noite irão proceder ao lançamento do seu
novo CD.

Entrada:  adultos, 25 músicos; crianças dos 6 aos 11 anos, 15
músicos.

Para reservas:  Filarmónica Portuguesa 982-0688;  Sá & Filhos
842-3373; J & L Mode 844-4351.  Não falte!

Programa “Portugal no Coração”
A Secretaria de Estado das comunidades Portuguesas vai

organizar no corrente ano mais uma edição dupla do programa
Portugal no Coração com o objectivo de levar a Portugal cidadãos
portugueses residentes fora da Europa, com mais de 65 anos de
idade e que, por razões de ordem económica, levam mais de 10 anos
sem visitar o nosso país.  Portugal no Coração terá duas edições, uma
em Maio e outra em Outubro de 2004.

Para a edição de Maio, as candidaturas devem ser apresentadas
até ao dia 8 de Março, e para a de Outubro, até ao dia 30 de Junho.
Você pode adquirir formulários e informações no Consulado-geral
mais perto de si.

Portugalíssimo
Comemora 9o. aniversário

No Sábado, 13 de Março, pelas 19h00,  terá lugar, no Salão da
Igreja St. Enfant Jesus, 5035 rua St-Dominique, o espectáculo-jantar-
baile comemorativo do 9o. aniversário do programa radiofónico
Portugalíssimo.

A animação conta com a participação musical de:  Joe Puga, Duo
Joe & Duarte, Alexandre Câmara, grupo de samba Axé-Mundo e
ainda com o conjunto Contact.

Entrada:  adultos, 30 burritos;  crianças dos 6 aos 10 anos, 15
burritos.  Para reservas:  Discoteca Portuguesa, 4276 boul. St-
Laurent, tel. 843-3863.
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6681, rua St-Hubert, Montreal,Qc. (514) 270-5496

C E N T RE D’A U BA I NE SEVA

A loja que bem veste os seus filhos e que durante
35 anos serviu a comunidade portuguesa

no boul. St-Laurent

Faça-nos uma visita
Aprecie a grande variedade de escolha
e os bons preços que lhe oferecemos

Meninos e
meninas

das flores.
Grande

escolha !
Para o

menino,
vendemos

ou
alugamos
o fato ou
tuxedo.

As
comunhões
e crismas
estão a
chegar..

Temos para
si

vestidos,
fatos, laços,

missais,
véus, terços,

etc.

Baptismos, comunhões, crismas,Baptismos, comunhões, crismas,Baptismos, comunhões, crismas,Baptismos, comunhões, crismas,Baptismos, comunhões, crismas,
casamentos, etc.casamentos, etc.casamentos, etc.casamentos, etc.casamentos, etc.

Baptizados.Baptizados.Baptizados.Baptizados.Baptizados.
Grande escolha e bom preço !Grande escolha e bom preço !Grande escolha e bom preço !Grande escolha e bom preço !Grande escolha e bom preço !

Não deixe acabar a tradição de bem vestir os seus filhos nestas ocasiões !

Ouvir Rui Mateus
Por Manuel Rodrigues

Tomo a liberdade de dirigir
algumas palavras após ter
ouvido na Radio Centre Ville,
uma entrevista da autoria do
Luís Melo, no dia 15 de Feve-
reiro ao artista Rui Mateus, por
ocasião do lançamento do seu
novo disco.

Este disco tem a participação
do poeta José da Conceição,
com os poemas “Aventureiro”,
“Crianças”, Portugal Peque-
nino” e “Velha Fragata”. Natural
de Algés, está de volta à cena
literária com a publi-cação do
livro “Brumas da Memória”.

Rui Mateus, discreto como é
seu timbre, passou uma gran-de
parte dos últimos meses na
preparação deste disco, um
cuidado que se compreende,
tendo em conta toda a sua
postura artística na arte de bem
tocar acordeão.

Trata-se de uma história em
doze capítulos, tantas quantas
as canções que integram o
disco, que se cruzam em
diversos cenários. Há ao longo
de todo este disco, um olhar

distanciado, mas nunca dis-
tante, sobre a sua presença dos
últimos 32 anos em Montreal.

Nascido na Covilhã, na região
da Beira Baixa em 1947,
deambulou na sua juventude
entre Portugal e Paris. Final-
mente em 1972 fixou-se em
Montreal.

Teve referencias no campo da
música marcantes, nomea-
damente o seu pai José Mateus,
também acordeonista. O seu
filho Jason Mateus, já nascido
em Montreal, interessou-se
cedo pelo mundo da música,
tendo participado no Cirque du
Soleil e em espectáculos
realizados no Estádio Olímpico.

O mundo da música fascinou
Rui Mateus e não quis mesmo
fazer outra coisa.

Deu muitos espectáculos à
Comunidade Portuguesa e
também para um público de
várias nacionalidades na
América do Norte.

Apresentou o seu disco no
passado dia 29 no famoso res-
taurante “A Tasca” onde
também actua todos os fins de
semana há cinco anos. Nas
breves palavras que dirigiu aos
convidados e amigos, agra-
deceu o apoio que tem recebido
ao longo da sua carreira.

Gala - Sala de recepções
Capacidade de 20 a 130 pessoas

Venha celebrar a sua próxima ocasião festiva
connosco:
• casamento, aniversário, crisma, etc.
15 anos de experiência na confecção de
requintadas ementas nacionais e
internacionais. Falamos Português.
Para uma recepção de grande classe
contacte-nos ou visite o nosso site web.

6307 St-Laurent, Montreal, Qc.
Tel. 286-3934 - Fax: 286-1644

E-mail: info@productionsgala.com

Após renovações
O Solmar reabre ao seu público

Ana Maria Silva - artista plástica

O conceituado Restaurante
Solmar, o mais antigo res-
taurante português de Mon-
treal, com a direcção de um
novo chefe de cozinha vindo de
Portugal, reabriu na última
semana as suas instalações,
após concluídas as reparações
ocasionadas pelo pequeno
incêndio ocorrido antes do
Natal. O seu proprietário, o
nosso amigo e cliente David
Dias, aproveitou a ocasião para
proceder a algumas reno-
vações e prepara-se para fes-
tejar o  32º Aniversário de exis-
tência do Solmar e do seu
25ºAniversário no actual local
do 111 Rua St-Paul  Este, bem
como, os vinte e cinco anos da
Sauvagine, completamente
refeito, na 115 da mesma rua, no

Velho Montreal. Mantendo
uma prezada tradição, prom
overá o Restaurante Solmar,  a
32ª edição do Festival Abril em
Portugal, que todos os anos se
realiza entre o 1º de Abril e o dia
10 de Junho, Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades
Portuguesas.

 A publicidade deste evento
de elevado nível, estará dentro
em breve nas páginas deste
jornal.

Será uma excelente ocasião
para a sua estimada clientela
redescobrir o Restaurante
Solmar e A Sauvagine, cuja
qualidade de serviços é
sobejamente conhecida e
apreciada.

Completando de certa ma-
neira um texto que publicamos
numa das últimas edições sobre
a artista plástica Ana Maria
Silva, informamos que todos os
interessados em apreciar os
trabalhos desta nossa com-
patriota, o poderão fazer atra-
vés do site

 www.portofolios.com.

A pintura é uma das verten-tes
artísticas de Ana Maria Silva, a
par da escultura ou da fotografia
ou ainda da cena-rização.

A sua arte vive de contrastes

ténues, discretos, de sombras,
acrescentando silêncios a tra-
jectórias  ambíguas, deixando
advinhar as linhas de corpos por
entre veludos de  côr, numa
estruturação de conjunto que é
também uma afirmação de
sensibilidade da artista para
com o mundo que a rodeia. Do
interior para o exterior.

E aí, sem ambiguidade.
Aproveite então para redes-

cobrir no www.portofolios.com
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UM SERVIÇO DO

MILLENNIUM

BCP

(514) 287-3370

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 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

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 MEMORIA
4231 St-Laurent
Eduíno Martins, Cel.: 270-3112

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 Clube Portugal             849-9901

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
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

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

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec (450) 669-7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

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

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

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

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

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
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

ALFRED DALLAIRE Groupe Ives Legaré
1350  Autoroute 13, Laval       (514) 595-1500
Víctor Marques       (514) 570-9857

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

Complexos funerários
Celular 

514 570-9857
Escritório

514 595-1500

Cristina Medeiros
Conselheira

Victor Marques
Conselheiro

Nós oferecemos um serviço 
atencioso em português !

Consulta grátis com um notário •Ajuda psicológica grátis

Arranjos prévios 
Repatriamento para a Terra Natal

graças a um acordo com o Dr.
Ray-Güde Mertin, agente
literário, de Bad Homburg,
Alemanha. A tradução é de
Gregory Rabassa, com prefácio
de Katherine Vaz e capa do
trabalho artístico de Marco
Lamoyi.

Em outras valiosas contri-
buições, o editor da Aliform
Publishing, Jay Miskowiece,
releva ainda a preciosa
colaboração, entre outros, do
prof. Dr. Onésimo T. Almeida,
da Brown University e que
facilitou o contacto com
Katherine Vaz; de Maria Paula
Lacerda e João Carlos C. da
Ponte, responsáveis pela
investigação do vocabulário e
expressões açorianas (leia-se
micaelenses).

A história, que se desenrola
na freguesia de Nossa Senhora
do Rosário da Achadinha,
Nordeste, tem como grande
tema o apoderar frauduloso das
terras, sobre o que e acerca das
figuras míticas do livro, João de
Melo nos revela poeticamente
na abertura:

“E eis a morte, a numerosa,
miúda e aflita morte de um povo
com os seus ratos e aranhas; a
prova do grande choro dos
animais e o mar branco de
Cadete, o curador; a sífilis
irónica de sua santidade, o
padre Governo, passando pela
história de Sara, a santa, e de
todos os seus - até aos episódios
da vida, morte e ressurreição de
João-Lázaro, primeiro mendigo
e, depois, profeta da Bíblia nos
Açores”.

Para Katherine Vaz, com

leitorado na Harvard University
e autora de Saudade e Mariana
e Fado e outras histórias,  “O
Meu Mundo Não é Deste
Reino” é uma “escaldante e
chocante história, um emplas-
tro barroco muito semelhante à
própria criação vulcânica dos
Açores”

E, considerando este livro
uma “obra-prima”, diz-se
desconhecedora de qualquer
outra novela onde possa ser
“liberto um ronco mais feroz”.

João de Melo, 54 anos, nasceu
na Achadinha, concelho do
Nordeste, São Miguel, Açores.
Mudou-se em finais da década
de 1950 para Lisboa onde foi
estudar, licenciando-se em
Românicas em 1981, seguindo
depois a carreira de professor
do ensino secundário e
superior.

Entre outros títulos da sua
autoria, merece destaque
especial o consagrado “Gente
Feliz com Lágrimas”, que lhe
valeu inúmeros prémios,
especificamente o Prémio Eça
de Queiroz, o Grande Prémio de
Romance e Novela, Prémio
Cristóvão Colombo e Prémio
Fernando Namora.

“As Coisas da Alma”, uma
colectânea de contos já editados
esparsamente, entretanto,
constitui o regresso à actividade
literária, depois de “O Segredo
das Ilhas”, em 2000, deste
ilustre homem das letras
portuguesa e que desde há três
anos vem exercendo a posição
de conselheiro cultural junto da
embaixada portuguesa em
Madrid, Espanha

Congratulamo-nos com a
internacionalização desta
importante obra de temática
açoriana e que é, afinal, uma face
da condição humana de todos os
povos que se vêem desnudados
da sua dignidade; e fazemos
votos para que ela alcance o
êxito que mui justamente
merece.

Agradecemos, também, a
deferência com que a Aliform
Publishing distinguiu “A Voz de
Portugal” através do envio de um
exemplar do respectivo livro .

“O Meu Mundo Não é Deste Reino”
Livro de João de Melo
traduzido para o inglês

Cont. da pág. 9

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) 777-1262Guy
Concórdia www.profbangali.com

Se não morreres pela Pátria...
Levanta-te PORTUGAL!

O desânimo terá de dar lugar
à confiança e ao elevado
conceito da independência e
integridade do país.

Ou ressuscitar os patriotas de
1640... E rebaptizar o Expresso
de Excesso.

O artigo de Sérgio de
Andrade a que faço referência
no início deste texto inscreve-se
na mesma ordem de ideias.

Diz assim:” No World
Economic Forum, que anual-
mente se reúne em Davos, há
várias línguas oficiais, mas.
obviamente, a mais utilizada é a
inglesa. Salvo algumas
excepções, quem se dirige ao
plenário fala inglês, nomea-
damente os políticos latino-
americanos. Até que um dia se
sentou no palco um senhor
franzino, baixinho, de bigode, e
de princípio a fim falou
castelhano, obrigando a maioria

esmagadora dos assistentes a,
pelo menos uma vez, se
servirem dos auscultadores de
tradução simultânea.

O seu nome era José Maria
Aznar. Dessa vez, tirei-lhe o
chapéu. “É de homem!”, pensei.

Em contrapartida, em
Espanha, numa sessão de apoio
ao PP, Durão Barroso - creio que
presidente do PSD, não o
primeiro-ministro de Portugal -
fez o seu discurso em
castelhano. E não faltará quem
veja aí mais uma demonstração
de que, não só economica-
mente, mas até psicologi-
camente, Portugal já começa a
dobrar o joelho perante
Castela”.

Considerando a decisão
pouco feliz, Sérgio de Andrade
acha no entanto “politicamente

incorrecta a <gaffe> de Durão
Barroso ter afirmado que
Portugal apoiava o PP”. O
jornalista, pensando tratar-se
duma manifestação de amizade
e familiaridade política, consi-
dera a falha de  “um deslize
quando o nosso PM decidiu
tomar a parte por um todo. De
facto, Portugal inteiro não apoia
o PP, caso contrário teríamos

um Parlamento de uma só voz,
como no antigo regime”.

Foi Camões que na hora da
morte, em 1580, ao saber
Portugal caído nas mãos
castelhanas disse : “Não morro
pela Pátria, mas com ela”. E a
Pátria ressuscitou 60 anos mais
tarde. Agora também, a Pátria
sobreviverá.

Levanta-te Portugal!

Cont. da pág. 5
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Serviços & negócios
PRECISA-SE

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

Precisa de costureira de alta
costura c/experiência  em vestidos
de noiva, acompa-nhantes e
geral. Tempo inteiro ou parcial.
Não é necessário  falar Francês
ou Inglês.Bom salário.
Situada em Pointe Claire.

Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

DIVERSOS

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.

Roberto
(450) 678-1588

Secretária para companhia de paisa-
gistas situada na “rive-sud”. Deve falar
Francês e de preferência ter
conhecimentos de Inglês.
Bom salário.

Roberto
(450) 678-1588

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

VENDE-SE

Operários c/exp.em pavé uni e muros
de apoio. Bom salário.

(514) 881-8342
(514) 242-6728

Duplex, semi-destacado, 2x5½.
Próximo da Place Versailles,
todo renovado, cave acabada
com fogão a lenha, garagem e
estac. para 3 carros. Excelente
propriedade com muitos mais
extras. Preço : $ 289.900

Tel. (514) 947-8093

NOVIDADE

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

REMAX Alliance Inc.

CARLOS
AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDIDA

Vendida

VENDID
A

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos $329.000

VENDIDO

VILLERAY-Bom duplex,cave
terminada. 2 garagens. Um luxo.

ST-MICHEL - Duplex semi-desta-
cado c/3 qtos, cave e garagem
Bom preço

CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

PLATEAU - Bom duplex, garagem
e cave. Uma raridade. Bom preço

109 000$

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

Arlindo  (Alain) Velosa

ST-MICHEL
8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.
Preço : $339.000  neg.

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

VENDIDA
VILLERAY

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

AHUNTSIC

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

$229.000.

VENDE-SE
 Padaria no Plateau, sector

procurado, esquina de rua, com  mais
de 25 anos de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.

Família italiana em Laval procura
empregada doméstica a tempo inteiro e
c/referências. As tarefas incluem
limpeza, lavagem de roupa e fazer
companhia a senhora de 79 anos. Deve
falar Francês ou compreender italiano.

Carmen
(514) 387-4363 das 08h - 17h
(450) 661-4286 das 18h - 21h

Homem c/experiência em “pavé-uni” e
muros, que seja habil c/nível e
alinhamentos, carta de condução classe
3 ou 5. Também se precisa de motorista
classe 1, c/experiência.

Tony (514) 820-9372

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

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

PLATEAU
6x4½, boas divisões, com
cave, aq.eléctr zona procu-
rada, em boas condições.
Rendas : $36.000/ano.

C o t t a g e ,
d e s t a c a d o ,
1992, cave
semi-acabada,
lareira, etc.
Bela casa.
Deve visitar.

ST- HUBERT

Triplex 3x7½ em muito bom
estado. Cave 6 pés r/c e
3ºandar livre ao comprador.

PLATEAU

Condomínio 2º andar, comple-
tamente renovado, zona aberta,
alarme, estacionamento.

PLATEAU

3x7½ St-Urbain/Mont-Royal,
cave acabada, r/c livre ao
comprador. Rendas: 2º $540.,
3º $530. Deve visitar

ST-URBAIN-DULUTH

VILLERAY

Duplex 2x5½ Lorimier/J.Talon,
cerâmicas, carvalho. Próximo
metro Fabre

Empregados c/ ou s/ exp. em trabalhos
de madeira ou metal, a tempo inteiro,
turno de dia ou de noite.
Contactar Alfredo Pereira:

J.P. Metal América inc.
7335 Henri-Bourassa Este

ALUGA-SE

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

www.avozdeportugal.com

Paisagistas c/exp. em “pavé-uni” e
muros

Sérgio ou Teresa
(514) 323-2527

ANJOU. Precisa-se pessoa para fazer
limpeza, lavagem e o jantar durante 4
dias/semana. Trabalho todo o ano.

Depois das 8 pm
(514) 352-5798

Bragança - Portugal
Apartamento moderno c/ 5 divisões, bem
localizado na Ave. Sá Carneiro. Bom
investimento.

(514) 577-5704
(514) 259-4921

BOISBRIAND

5480 B St-Denis

PRECISA-SE
Paisagistas com ou sem experiência em
trabalhos de muros em pedra, cimento,
“pavé-uni”, relva e plantações.
Salário segundo experiência

(514) 382-3041
(514) 813-9196

ENTRETIEN GÉNÉRAL
CARVALHO  inc.
SERVICE D’ENTRETIEN D’IMMEUBLES

Precisa-se de empregado de manutenção
comercial. As responsabilidades são:limpeza
geral, limpeza de neve e jardinagem.
Emprego permanente. Deve ter carta de
condução e experiência de 5 anos.

(514) 251-7503
Enviar CV, fax : (514) 931-6705

Precisam-se motoristas para o ramo
da construção, com carta classe 1 e
3. Trabalho todo o ano. Também se
precisa de colocadores de “pavé-uni”
c/ mínimo de 3 de anos de exp.
Joe Bucaro (514) 808-0419

Senhora para limpeza de residência e
escritório, 2 dias/semana.

389-0090
Senhora para limpeza à sexta-feira das
8h às 16h, na zona Côte-des-Neiges.

232-5309

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

(514) 648-1466
Salão de cabeleireiro Gemma, precisa
de cabeleireiro/a c/exp.

(514) 521-2364
“Concierge” para bloco de 60 apart. no
centro da cidade. 30 horas semana.
Deve falar Francês. Inglês desejável.
$26.000/ano

395-3220
Padeiro ou pasteleiro c/experiência, para
Anjou.

352-1934

Armazém/entreposto c/ 5000 p.c.
 e loja de vendas c/porta de garagem
de 14’. Boa localização.

Carlos : 927-6940

5½ c/garagem e quintal. Aque-
cimento eléctrico n/incluído.
Livre a partir do 1º de Junho.

723-3236
cel. 825-1980

Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.

Olga
582-1771

Vai casar?
Tenho o que precisa.
Fotografias e video

Serviço de qualidade

HENRIQUE PAISANA

Fotógrafo profissional
especializado em

casamentos.

Tel. 270-4159

Grande duplex 2X5�, cave bem
terminada, garagens, belo jardim

ROSEMONT

ST-MICHEL

CENTRE-VILLE

Triplex, 3x6� todo renovado.
VILLERAY

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

ST-LEONARD

ST-LEONARD

Triplex 1x5� + 2x3�, garagem,
iImpecável

5plex, de luxo 2x5�+3x4�,  garagem e
lareira.

Duplex 2x5�, garagem, todo renovado.

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

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

Procura-se para partilhar contentor para
a ilha do Pico no Verão 2004.

(514) 322-4377

Chevrolet Cavalier 2001,4 portas,
manual, 60.500 km, muito bom estado.
$7.900 negociável.

(514) 949-7320
(450) 621-9407

LIAISON LANGUAGE INT’L
Cursos de línguas
•Os melhores em Montreal
• Uma nova forma de aprender uma
língua
Promoção especial.

514) 948-6225/758-1536
Sumru@liaison.ca

6855 De L’Épe # 310
www.liaison.ca

Operários para assentar “pavé-uni” e
fazer todo o género de de muros de
apoio, para empresa na “rive-sud”.
Pessoas responsáveis e competentes.

(450) 658-3387

Pequenos anúncios 844-0388

Senhora universitária, elegante e
honesta, n/fuma, n/bebe, pretende
conhecer cavalheiro entre 45 e 65 anos,
com mais de 1,70, italiano, Inglês,
Francês ou Português. Honesto, sério e
generoso, com o mesmo perfil, para
futuro compromisso.

Sara (514) 295-9928

www.avozdeportugal.com

Bungalow destacado, 3qtos+1 na
vave.Gr.terreno. Deve ser vendido.
$139.800
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Comunidade

Sport Montreal e Benfica
Baile da Pinha

No Sábado, 6 de Março, a partir das 19h30, terá lugar na Sede do
S.M.B., 60 Bernard oeste, um sensacional Baile da Pinha, com
jantar.

Noite animada pelo conjunto Exagone.
Entrada:  sócios, 20 Benficas:  n/sócios 23; crianças dos 6 aos 12

anos, 10.  Para reservas ou mais informações: 273-4389.

CASCM
Actividades para a 3ª idade

O Centro de Acção Sócio—Comunitária de Montreal infor-ma a
Comunidade, especialmente as pessoas de 55 anos e mais, que as
actividades para a 3ª idade recomeçaram  no dia 12 de Fevereiro às
14h15. Será uma tarde de convívio onde não faltará o lanchinho
habitual e especial visto que este será um dia de reencontro depois
desta temporada de reclusão a que estiveram sujeitas as pessoas
da 3ª idade durante o mês de Janeiro. Como habitualmente, as
actividades terão lugar todas as terças, quartas e quintas-feiras das
14h15 até às 17h. Pedimos a colaboração dos participantes para o
lanche.

Para mais informações,  contactar o  842-8045.

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur Distributeur
CÉRAMIQUES SOLANO

Preços especiais para empreiteiros
e proprietários de blocos de apartamentos

em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade importados
de Italia, assim como colecções Indus, Athena, Polis,
Ragno, acessórios de casa de banho,  de Sergio Leone, etc...

 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

DESDE $599DESDE $599DESDE $599DESDE $599DESDE $599 DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $149DESDE $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 $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649

com piscinas e ainda 6 novos
hotéis. O Estádio é propriedade
da Câmara Municipal de Aveiro.

Arquitecto: Tomás Taveira.
Custo Total (estimado):

43.322.699* euros
Comparticipação do Estado:

7.481.968* euros + 339.307*
euros para estacionamentos

Capacidade: 31.200 lugares
sentados e cobertos; 38 lugares
para deficientes e mais 48 para
acompanhante

Inauguração: 11 de Outubro
de 2003

Jogos:
15 Junho - Rep. Checa-Letónia

17h00
19 Junho - Holanda-Rep.

Checa
19h45

Cidade de COIMBRA:
Coimbra acolhe uma das mais

antigas Universidades da
Europa, datando do século XVI
a sua instalação definitiva na
chamada «alta» da cidade. Este
facto marcou, e marca ainda
hoje, a vivência de Coimbra,
tornando-a, por excelência, na
cidade universitária de
Portugal.

A sua relevância histórica,
política e cultural, permitiu a
concentração de um vasto
património que ostenta as
diversas fases de desenvol-
vimento da cidade.

Próxima de Coimbra, a
cidade da Figueira da Foz, com
reconhecidas praias, tem uma
ligação íntima com a «cidade
dos estudantes», sendo palco de

Portugal País organizador...
Cont. da pág. 8

Canal das Pirâmides junto ao Largo do Rossio

muitas das «praxes» acadé-
micas, nomeadamente na altura
da «queima das fitas» -
cerimónia de sagração dos
alunos que terminam o
penúltimo ano da sua formação
académica.

Motivos de interesse:
Percurso da Alta da Cidade
Arco e Torre de Almedina
Palácio e Arco Sub-Ripas
Sé Velha
Os Claustros da Sé Velha de

Coimbra
Igreja de São Salvador
Sé Nova
Universidade
Capela de São Miguel
Museu de Arte Sacra
Biblioteca Joanina
Colégio de São Pedro
Fado de Coimbra
Percurso da Baixa Citadina

Igreja de São Tiago
Mosteiro de Santa Cruz
Portugal dos Pequenitos
Estádio:
Estádio Municipal de

Coimbra
O Estádio Municipal de

Coimbra  também conhecido
por Calhabé está na encosta da
cidade e é produto da
remodelação e ampliação do
antigo Estádio , passando de
15.000 para 32.000 lugares
sentados. Com o redimen-
sionamento e ampliação, o
estádio transforma-se também
no centro desportivo municipal
por pertencer à Câmara
Municipal de Coimbra.

Arquitecto: António Monteiro
Custo Total (estimado):

36.236.671* euros
Comparticipação do Estado:

3.740.984* euros + 1.171.302
para estacionamentos

Capacidade: 30.000 lugares
sentados

Inauguração: 12 de Setembro

Mosteiro de Santa Cruz

de 2003
Jogos:
17 Junho - Inglaterra-Suíça

17h00
21 Junho - Suíça-França

19h45

Cidade de LEIRIA:
D. Afonso Henriques, pri-

meiro Rei de Portugal,
conquistou a cidade de Leiria
em 1135. A partir desta data,
Leiria esteve intimamente
ligada à evolução da História de
Portugal, com diversos monar-
cas a aí fixarem residência. No
século XIV, no reinado de D.
Diniz, a região ficou marcada
pela implantação do pinhal de
Leiria ao longo da zona litoral
para protecção das dunas
arenosas. A madeira e o pez aí
produzidos vieram a revelar-se
essenciais para a construção
naval portuguesa, sobretudo
durante o período dos Desco-
brimentos, e ainda hoje esta
imensa mancha verde é um
local muito aprazível para
salutares passeios.

Próximo de Leiria situa-se um
dos mais conhecidos Santuários
do Mundo, Santuário de Fátima,
que tem merecido a repetida
presença do Papa, e que acolhe
milhões de peregrinos por ano.

Motivos de interesse:
Castelo de Leiria
Igreja de Nossa Senhora da

Pena
Paços Reais do Castelo de

Leiria
Torre de Menagem
Sé Catedral
Igreja de São Pedro
Igreja de São Francisco
Moinho de Papel do Lis
Santuário de Nossa Senhora

da Encarnação
Santuário do Senhor Jesus
Termas de Monte Real
Parque Natural da Serra de

Aires e dos Candeeiros
Mosteiro da Batalha
Santuário do Senhor dos

Milagres
Santuário de Fátima
Estádio:
Estádio Municipal Dr.

Magalhães Pessoa
O Estádio Municipal Dr.

Magalhães Pessoa, resulta da
remodelação e ampliação do
anterior estádio,  estando
situado numa zona urbana da
cidade,  integrado no actual
complexo desportivo. O
projecto de remodelação
procedeu a um aumento de
capacidade para 30.000 lugares,

com recurso à construção de 3
novas bancadas e ampliação da
já existente, contando com
20.000 lugares cobertos. A obra
é propriedade da Câmara
Municipal de Leiria e a aposta foi
feita num design moderno.

O Estádio de Leiria é um
equipamento destinado ao
desporto em geral, contando,
para além do campo de futebol,
com uma pista de atletismo,
considerada uma das melhores
do país.

Arquitecto: Tomás Taveira
Custo Total (estimado):

48.110.519* euros
Comparticipação do Estado:

4.863.279* euros + 349.283*
para estacionamentos

Capacidade: 30.000 lugares
sentados

Inauguração: 19 de
Novembro de 2003

Jogos:
13 Junho - Suíça-Croácia

17h00
17 Junho - Croácia-França

19h45

Vista para o Castelo

Cont. na próxima edição
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Desporto

Predial
213 Rachel Este
Tel. 845-7201

A Predial vende há mais de 25 anosJ. Vieira
Cel. 914-3491

C.Modesto
Cel. 235-0906

Villeray St-Michel
9 apart.Boa condição 8 apart. Bom investimento

Aproveite o “Boom” imobiliário.
Venda por si mesmo com

comissão reduzida
Informação grátis de tudo que
há de disponível no seu sector.

Avaliação, hipoteca

• STE-THÉRÈSE
 Dunkin Donuts, Bom preço.
Possib. de sócio
• BOIS-DE-FILION
Restaurante Double Donuts,
possib. de sócio
• Villeray, 5 plex, excelente condição
• Villeray, Cottage, 4 qtos cama,
2 c. banho

PARA  ACÇÃO RÁPIDA  24/24 CONTACTE-NOS HOJE AINDA

Propriedade comercial c/garagens
para lavagem de carros.

Bom investimento.
Taxas de juros mais baixas

do que nos bancos

CALDENSE

66 DULUTH EST, MTL

Experiência
Competência
Moda TEL.: 849-1047

VICTOR LUCAS

URGÊNCIAS SÁBADO
GUY-CONCORDIA (Metro)

LE FAUBOURG
Dentes para a vida (514) 931-6663

Dr. Ramin Mirmooji (D.M.D.)
Dentista Geral

Dr. Oussama El-Housseini
Cirurgião maxilo-facial e bucal (C.B.M.F.)

Serviços dentários oferecidos:
• Gerais - prevenção
• Tratamento de canais
• Cirúrgicos : dentes de siso, extracção
• Coroas/pontes/próteses
• Implantes dentários

Clinique Dentaire
Le Faubourg

1616 Ste-Catherine o.
suite 2030

F a l a m o s
Português

Fórmula 1
Circuitos e Pilotos, Época 2004

Por Hélder Dias

Superliga
FC Porto sofre, mas mantém
vantagem sobre Sporting

(Lusa) - O líder FC Porto
sofreu para derrotar a
Académica no Estádio Cidade
de Coimbra, por 1-0, no
encontro que encerrou 24ª
jornada da Superliga de futebol,
conseguindo manter a
vantagem sobre o segundo
classificado, Sporting.

Depois de uma grande
exibição frente ao Manchester
United, na quarta-feira, os
campeões nacionais sentiram
muitas dificuldades frente a
uma Académica em crescendo
de forma e que nunca abdicou
de tentar a vitória.

Um golo de “sorte” de
McCarthy, o 14º da sua conta
pessoal, aos 77 minutos, deu a
vitória aos “dragões”, mantendo
o Sporting a sete pontos. Na
marcação de um livre, o sul-
africano contou com a “ajuda”
de um adversário, que desviou
a bola de Pedro Roma.

No sábado, um golo tardio do
defesa Beto, a oito minutos do
fim, permitiu ao Sporting impor-
se por magro 1-0 na recepção ao
Marítimo, permitindo aos
lisboetas regressarem aos
triunfos e prolongarem o
período de invencibilidade na
prova para 17 encontros.

Já o Benfica encerrou
domingo o fim-de-semana
dedicado às comemorações do
Centenário, celebrado sábado,
com um “balde de água fria” no
estádio da Luz, ao ceder um
empate 1-1 frente ao
Moreirense.

Se o título já era praticamente
descartado pelos responsáveis
benfiquistas, agora ficou
irremediavelmente para trás, já
que o líder FC Porto ficou a
irrecuperáveis 14 pontos.

Na luta pela Europa, o
Sporting de Braga perdeu
oportunidade de consolidar o
quarto posto, depois de empatar
hoje a zero com o Alverca, no
novo Estádio Municipal de
Braga...onde continua sem
ganhar: uma derrota na estreia
com o FC Porto, seguida de três
empates.

Nos outros encontros da
ronda, Estrela da Amadora e
Beira-Mar empataram domingo
2-2 e perderam terreno nos
respectivos “campeonatos” -
luta pela permanência e
qualificação europeia.

Também a lutar pela
permanência, o Paços de
Ferreira, penúltimo classifica-
do, ainda fez pior que o Estrela
da Amadora e foi derrotado em
casa por 1-2 pelo Rio Ave, com a
posição cada vez mais
cimentada entre os lugares de
permanência.

Em Leiria, dois golos nos

instantes finais do encontro,
permitiram aos anfitriões
garantir um empate a duas bolas
com o Gil Vicente.

No outro jogo disputado
sábado - antes do Sporting-
Marítimo -, o Boavista, sétimo
classificado, não foi além de um
empate 1-1 no terreno do
Belenenses (14º), perdendo
uma boa oportunidade de
aproveitar o desaire de sexta-
feira do Nacional e, mais tarde,
do Marítimo.

Numa jornada “negra” para as
equipas madeirenses, o
Nacional (6º) tinha perdido por
2-1 em Guimarães, no encontro
de abertura, mas os três pontos
ainda não retiraram os
minhotos das posições
localizadas abaixo da linha de
despromoção (16º).

Resultados
Guimarães - Nacional, 2-1 (1-0)
Belenenses - Boavista, 1-1 (1-0)
Sporting - Marítimo, 1-0 (0-0)
P.Ferreira - Rio Ave, 1-2 (0-1)
Amadora - Beira-Mar, 2-2 (1-1)
U.Leiria - Gil Vicente, 2-2 (0-1)
Benfica - Moreirense 1-1 (0-0)
Sp.Braga - Alverca, 0-0
Académica - FC Porto, 0-1 (0-0)

Programa da 25ª jornada:
FC Porto - Belenenses,
Boavista - Paços Ferreira,
Beira-Mar - Sporting,
Alverca - Estrela Amadora,
Marítimo - U. Leiria,
Moreirense - V.Guimarães,
Nacional - Académica,
G.Vicente - Benfica,
Rio Ave - Sporting Braga,

Classificação
1 FC Porto: 62
2 Sporting: 55
3 Benfica: 48
4 Sp.Braga: 39
5 Marítimo: 37
6 Nacional: 37
7 Boavista: 36
8 Beira-Mar: 36
9 Rio Ave: 33
10 Moreirense: 29
11 G.Vicente: 28
12 Alverca: 26
13 U.Leiria: 25
14 Belenenses: 24
15 Académica: 22
16 Guimarães: 20
17 P.Ferreira: 20
18 E.Amadora: 13

Melhores marcadores
1º - Adriano(Nacional)         15
2º - McCarthy (FCPorto)     14
3º - “Derlei” (FCPorto           13
4º - R. Sousa (Boavista)         11
       Evandro (Rio Ave)          11
6º - S. Sabrosa (Benfica)       10

Liga de Honra
Resultados
D. Chaves - Estoril, 2-2
Varzim - Felgueiras, 1-0
Ovarense - V. Setúbal, 2-1
Leixões - FC Maia, 3-0
FC Marco - Santa Clara, 1-1
Portimonense - Covilhã, 1-0
Penafiel - Salgueiros, 1-0
Feirense - Naval, 1-0
U. Madeira - D. Aves, 3-0

Programa da 25ª jornada:
Santa Clara - Feirense,
Felgueiras - D. Chaves,
Covilhã - Penafiel,
Salgueiros - Varzim,
Naval - Portimonense,
Estoril - U. Madeira,
D. Aves - Leixões,
Maia - Ovarense,
V.Setúbal - Marco,

Pequenos
anúncios

844 - 0388

Classificação

1 Varzim: 47
2 Estoril: 45
3 Penafiel: 42
4 V.Setúbal: 40
5 Naval: 39
6 Salgueiros: 37
7 D.Aves: 34
8 Santa Clara: 32
9 Maia: 32
10 Leixões: 31
11 D.Chaves: 30
12 Feirense: 30
13 Portimonense:29
14 Ovarense: 29
15 Felgueiras: 27
16 Marco: 24
17 U.Madeira: 20
18 Sp.Covilhã: 18

Estamos apenas, a uma
magra semana do começo de
mais uma época da Formula1,
este maravilhoso mundo de
homens e de máquinas.
Durante todo o inverno
mecânicos, engenheiros,
pilotos e todo o pessoal que
constitui este fantástico circo,
não deixaram de dar o melhor
deles mesmos, para puderem
oferecer a todos os adeptos, o
que de melhor se poderá
produzir em termos de
motores, pneus e linhas
aerodinâmicas. Novos recordes
de pista foram estabelecidos no
decorrer dos treinos privados,

falamos de Jenson Button, Kimi
Raikkonen, David Coultard, Ralf
Schumacher, Juan P.Montoya,
Michael Schumacher etc.,
prova evidente do bom
comportamento dos monolu-
gares, aproveitando os pilotos
para tirar o máximo de
rendimento no que respeita aos
ajustamentos a efectuar,
tentando ao mesmo tempo
conhecer melhor a sua própria
máquina.

Caro leitor, para melhor
poder seguir as 18 provas que
constituem este Campeonato
do Mundo 2004, oferecemos-
lhe este calendário com os
nomes dos circuitos e
respectivas datas.

Esperando que este cam-
peonato seja do seu agrado, que
a sua equipa lhe proporcione
momentos de alegria e que o
melhor ganhe são os nossos
maiores desejos.

Nº PAÍS CIRCUITO D ATA

1 Austrália Melbourne 7 Março

2 Malásia Kuala Lumpur 21 de Março

3 Bahrain Bahrain 4 de Abril

4 S. Marino Imola 25 de Abril

5 Espanha Barcelona 9 de Maio

6 Mónaco Mónaco 23 de Maio

7 Europa Nürburgring 30 de Maio

8 Canadá Montreal 13 de Junho

9 U.S.A Indianapolis 20 de Junho

10 França Magny-Cours 4 de Julho

11 Inglaterra Silverstone 11de Julho

12 Alemanha Hockenheim 25de Julho

13 Hungria Budapeste 15de Agosto

14 Bélgica Spa-Francorchamps29de Agosto

15 Itália Monza 12 de Setembro

16 China Shanghaï 26 de Setembro

17 Japão Suzuka 10 de Outubro

18 Brasil S. Paulo 24de Outubro

Próximo encontro a 7 de Marco no Grande Prémio da Austrália.
Até lá seja prudente nas estradas e siga como sempre o velho
conselho amigo: se conduz não beba.
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fazer entrar a luz

o mausoléu SAINT-MARTIN

O que é um mausoléu?

Há muito tempo, na antiga cidade
Halicarnasse. A rainha Artémise II
mandou erigir um túmulo grandioso
para o seu esposo, o rei Mausole. Esse
monumento era tão belo que foi
designado entre as sete maravilhas do
mundo. Presentemente, o mausoléu é
de certo modo uma espécie de
cemitério interior que abriga jazigos
de igreja, a que também se chamam
criptas, assim como nichos funerários
juntos dos quais nos podemos recolher
seja qual for a estacão.

Prática corrente na Europa e cada vez mais utilizada aqui, a
colocação em cripta é uma alternativa ao enterro tradicional. O
caixão é colocado numa cripta, também chamada jazigo de igreja,
que é um espaço definido numa parede, sendo em seguida selado
e depois recoberto de uma placa de mármore com a inscrição do
defunto. Esse tipo de espaço é concedido de forma perpétua.
Alem de oferecer espaços individuais, o mausoléu Saint-Martin
dispõe também de capelas familiares reunindo várias criptas.

Quem era Saint-Martin?

Nós demos o nome de São Martinho
ao nosso mausoléu, não apenas por
estar situado num “boulevard” do
mesmo nome, mas em homenagem a
esse santo legendário.  A tradição diz
que um dia, São Martinho cortou o seu
casaco com um golpe de espada para
o partilhar com um pobre. Feito
soldado à força, renunciou às armas e
escolheu viver como asceta, renovando
os milagres de Cristo. O seu túmulo
tornou-se um centro importante de
peregrinação.

o columbário
O columbário é um conjunto de nichos funerários
reagrupados lado a lado como um pombal.
Depositam-se aí as urnas contendo as cinzas dos defuntos.
No mausoléu Saint-Martin, podem escolher nichos individuais
e familiares, até abobadas comunitárias

o mausoléu Saint-Martin
é um monumento sumptuoso erigido
na circunvizinhança do bosque
Papineau em Laval. Pelos seus vitrais,
pelas suas largas baías a luz entra em
profusão. Aí desfrutamos do sossego, da
beleza e comodidade. Há diversos
pontos de repouso e uma sala de
recepções que pode acolher até 150
pessoas.

as criptas

2159, boul. Saint-Martin Este, Laval
514 277 7778  •  1 866 277 7778

www.memoria.ca
Para mais informações

Eduíno Martins
Cel.: 514 862 2319

A capela é a alma do mausoléu.

Espaçosa, ao mesmo tempo moderna e

de inspiração romana, aí sois acolhidos

para reuniões de oração e cerimónias

comemorativas no respeito das crenças

próprias a cada comunidade.

Pedro Alves
Cel.: 514 898 1152
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Contratos de criptas até 15 de Abril
10% DESCONTO

Para mais
informações:

Marco-Paulo Ferreira
Cel.: 514 777 8509


