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Não sinta saudades de Portugal!

TAP Air Portugal 800-221-7370 www.tap-airportugal.us
somos a sua companhia

Voos diários do Canadá, via Newark
Para Porto, Lisboa, Faro, Madeira ou Açores.

Seguros :

>Doença grave
> Hipoteca
> Salário
 > Vida
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363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301
(entre Laurier e Rosemont)
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Clermont paga
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Comece o Inverno com o bom pé com     ClermontClermontClermontClermontClermont
Contacte o vosso conselheiro António Saraiva
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Os Açores na
“encruzilhada” do
futuro

Fernando Cruz Gomes

O Ano 2004 chegou aos Açores com
a esperança embrulhada em papel
multicolorido. Qual prenda que se dá
pelas festas. Caberá, agora, aos
açorianos, abrir a “prenda” e saber
destrinçar o que se lhe oferece para  os
próximos tempos. É que há presentes
bons... e presentes envenenados.

E o povo dos Açores, habituado
como está a saber jogar o “jogo da
verdade”, começa a ter dificuldades
em saber de que lado está a verdade,
tantas as promessas feitas e...
falhadas.

 Nos Açores, há muitas obras a
fazer. Muitas “questões sociais” a
pedir soluções. Muito mato a
desbravar... para se andar em frente.

Carlos César, que é ainda o
presidente do Governo Regional dos
Açores e que até teve a seu crédito
algumas actividades de mérito,
sobretudo no primeiro período, vai
querer prolongar o seu trabalho... por
mais tempo, a jeito de dar ao remédio
“novo termo de validade”. Do outro
lado, e  pela primeira vez, vai estar
Victor Cruz, com um Partido
remoçado, onde há ideias novas,
conceitos diferentes de avançar com o
progresso nos Açores. Onde há,
especialmente, juventude.

E ainda agora, José Andrade
lembrava, nestas mesmas colunas,
que Carlos César há cerca de quatro
anos defendia a ideia de que um
Governo não deve fazer mais do que...
dois mandatos. Pois... mas entende
agora que se pode candidatar ao
terceiro. Faz, afinal, o que tem vindo a
fazer, com avanços e recuos, que
começam, de facto, a cansar. Avanços
que não chegam para o que haveria a
fazer. E recuos... que não são mais do
que a negação do que todos nós
queremos para a Região Autónoma.

 Há 8 anos no Governo Regional dos
Açores, Carlos César foi andando “ao
reboque” do Partido que enformava

O Funchal despertou  muito cedo na
passada quarta-feira. Às sete da manhã,
as luzes em crescendo salpicavam o
anfiteatro de onde saíam milhares de
pessoas em direcção à avenida
marginal. No mar reflectia-se uma
enorme fachada de luz, em movimento,
cada vez maior e mais próxima da baía,
alimentada por potentes geradores
capazes de fornecer energia à ilha
escolhida para primeira escala do
paquete.

Pela encosta abaixo, em direcção ao
cais, a pé ou de automóvel, todos
acompanhavam a aproximação, suave
e solene, da nova “Rainha dos Mares”,
a imponente sucessora dos grandes
clássicos transatlânticos Queen Mary
e Queen Elizabeth, que dezenas de
vezes aportaram à primeira cidade
criada por europeus fora do Velho
Continente.

Funchal

Recebeu o maior navio do Mundo

Imigração em Portugal
6500 autorizados a entrar

Após um controverso processo
multifacetado de discordâncias entre a
deputação dos partidos que formam a
maioria na AR, o Governo apresentou
um decreto regulamentando a Lei da
Imigração, que se encontrava em
discussão desde o ano passado.

Facilitando assim a legalização este
ano a 6500 imigrantes decidiu também
o Governo permitir a regularização a
todos os ilegais, desde que apresentem
provas de descontos feitos durante pelo
menos três meses, para a Segurança
Social e as finanças públicas. Esta
medida visa sobretudo os imigrantes
ilegais oriundos de países fora da União
Europeia.

Para esse efeito, terão de fazer um
requerimento num espaço de 45 dias
após a publicação do decreto para além
de ser necessário requerer um registo

ao Alto Comissariado para a Imigração
e Minorias Étnicas.

Todos os candidatos terão de ter o
registo criminal limpo.

Ultrapassadas estas diligências, o
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
assim como os ministérios das Finan-
ças e da Segurança Social, procederão
à apreciação dos processos e provas
apresentadas. Apenas os imigrantes
entrados no País até Março de 2003
poderão beneficiar deste regime.
Calcula-se que serão abrangidos entre
2500 e 10 mil residentes ilegais.

Considerando que existem em
Portugal cerca de 13 mil desem-
pregados, o Governo fixou 6500 a
legalização de imigrantes com a
intenção de poderem contribuir ao
desenvolvimento do país, afirmando

Segredos da Justiça
Sampaio quer modificações no MP

Quando em certos círculos se pro-
cura defender sem reticências o direito
à informação e comunicação em geral,

chegando a ter sido ressuscitado o
espectro da censura, o presidente
Sampaio quer fazer alterações no
Ministério Público, defendendo o
princípio de que todos os cidadãos
estão sujeitos ao segredo de justiça.

Polémica que anda à volta da uti-
lização exagerada de certa liberdade
jornalística, Sampaio considera que os
profissionais responsáveis da infor-
mação, devem estar vinculados a esse
dever de reserva. Defendendo ser
“indispensável um maior zelo na
perseguição da quebra do segredo de
justiça” avançou ainda o presidente no
encerramento da sessão solene de
abertura do ano judicial, que sendo
obrigados todos os envolvidos em
processos a respeitar essa reserva, não
se pode compreender que qualquer

Ver  pág. 2 Ver  pág. 2
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Manchetes

Kevin Carvalho
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Passavam dez minutos das
sete quando soou o silvo do
Queen Mary 2 - que poderia ser
ouvido a 16 quilómetros de
distância, ou seja, na extre-
midade Leste da ilha -, a anun-
ciar o início das manobras de
acostagem na primeira escala

(514) 484-3795

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

- Chamada gratuita -

então o Governo Central. Um certo desgaste sofrido, nos últimos
tempos, deve-se, também, à mudança de timoneiro no Governo da
República. E a verdade é que o PS Açores parece ter escolhido a via
da guerrilha institucional, que levou a todos os domínios,
designadamente intra-muros da região, já que é acusado de
privilegiar o relacionamento - e, naturalmente, as benesses - com
as Câmaras Municipais que são da mesma “cor” partidária.

A vontade de mudança entre os açorianos é evidente. O desejo
de alternativa credível está assim em crescendo. E há cada vez mais
gente a juntar-se a Victor Cruz e ao seu partido. Parecem corporizar
as tentativas de fazer melhor, de dar à mudança um sentido de
Estado. Pouca gente quer manter a tal guerrilha institucional.
Entendem - cada vez entendem mais - que isso só pode prejudicar
a governação consciente dos Açores.

 A esperança continua, assim, a ser a tal “prenda” de 2004. Uma
esperança que ninguém quer perder.

Cont  da  pág. 1

Açores na “encruzilhada” do futuro

Recebeu o maior navio do Mundo

  SUPERMARCHÉ

 SAKARIS
 SEMANA
  ESPECIAIS  DA

 “Boucher” Mário Sousa     Tel. 844-5143
4393 Boul. St-Laurent, Montreal, Qc.H2W 1Z8

- Peito de galinha $8.49   kg.
- Batata vermelha e branca, saco de 10 libras $1.29
- Banana .29¢     lb.
- Perú  fumado $2.99   kg
- Capicolli $8.99   kg
- Fiambre italiano $9.99   kg
- Chouriço doce e picante $9.99   kg

desta viagem inaugural.
Os flashes, disparados inin-

terruptamente, esmoreciam à
medida que o sol iluminava a
capital madeirense, ontem em
festa e com uma concentração
de pessoas só comparável à do
derradeiro dia do ano, para

corresponder à eleição de
anfitriã primeira do maior navio
de cruzeiros do mundo, assim
declarado no “Guiness World
Records 2004”.

“Não dormi durante a noite.
Só pensava chegar à minha
ilha”, confessou João Pedro
Nascimento, o único português
a bordo. “Estou muito emocio-
nado”. No molhe da Pontinha,
ontem sujeito a excepcionais
medidas de vigilância, uma
mulher, de nome Mercês, ree-
ditava, lágrimas nos olhos, o
quadro da chegada do marido
emigrante, inesquecível para
muitas madeirenses que espe-
raram o desembarque dos
“vapores do Cabo” que atraves-
saram o Atlântico, à descoberta
das Américas, do Brasil ao
Curaçau.

Um português a bordo
João Pedro saíu da Madeira,

como o fizeram durante déca-
das muitos dos seus compa-
nheiros da diáspora. “Trabalho
em barcos de cruzeiro há 13
anos. Foi um sonho de miúdo,
concretizado para proporcionar
um curso ao meu filho, que
estuda na Covilhã. Quando ele
concluir a licenciatura, regresso
definitivamente à Madeira”,
revela este supervisor de um
dos dez restaurantes existentes
nesta autêntica cidade flutuante,
de que é um dos 1200 tripulantes
e único português a bordo.

Anonimamente, para uma
visita aos seus familiares, João
Pedro deixa o porto onde gru-
pos folclóricos e filarmónicas
saúdam os cerca de 2600 con-
vidados e passageiros que, para
este primeiro cruzeiro de 11
noites, desembolsaram entre
2529 euros, num quarto inferior,
e 32.229 num super-duplex,
com direito a mordomo priva-
tivo.

Na apoteótica recepção, em
que participou uma flotilha de
embarcações locais, os visi-
tantes foram presenteados com
orquídeas para as senhoras e
miniaturas de vinho Madeira
para os homens. O número de
entidades convidadas era res-
trito - a ponto de não incluírem
o presidente da Assembleia
Legislativa Regional, primeiro
órgão de governo próprio da
Madeira, discriminado, como
também foram alguns órgãos de
comunicação social, pelo re-
presentante local da mítica
companhia inglesa Cunard
Line.

Hugo Ferreira, director da
agência Blandy, esclarece que o
reduzido número de convida-
dos (30) foi exigência da
companhia britânica, por ques-
tões de segurança. Desde a
largada do navio do porto de

outra pessoa o não faça. “O que
é absurdo e iníquo”, referiu.

Pensa o presidente de que se
deveria exigir um maior rigor na
aplicação das sanções impostas
à comunicação social “quando
está em causa a ofensa ao bom
nome e à reputação dos cida-
dãos” sem todavia se utilizar
esse argumento para “envere-
dar, agora, por uma qualquer
restrição ao actual regime de
liberdade de Imprensa” .no que
foi  apoiado pelo primeiro-
ministro Durão Barroso,  que
afirmou não poder a lei ser
mudada ao sabor de qualquer
“excitação mediática”.

Sampaio pediu ainda “jorna-
listas com uma sólida formação
jurídica e conhecimento das
estruturas judiciais” sugerindo
também que sejam criados nos
tribunais gabinetes “com profis-
sionais habilitados que dêem
informação sobre o andamento
e os actos dos processos”.

Por outro lado o presidente
sugeriu uma melhor formação
dos agentes judiciais — visando
uma melhoria do sistema —
evitando certos desvios que se

Morais Sarmento, ministro da
Presidência, ladeado pelos
ministros da Administração
Interna e da Segurança Social :
“Precisamos de imigrantes para
manter níveis de competi-
tividade da economia”.

Os partidos de oposição ma-
nifestaram desacordos, consi-
derando que se deveria ir mais
longe e aceitar um maior nú-
mero de imigrantes, chegando
mesmo os comunistas a acusar
o Governo de ter “tendências
xenófobas”.

6500
autorizados
a entrar
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passam na administração,
causados por uma “desatenção
aos valores constitucionais ou
de entendimento defeituoso do
seu conteúdo e extensão”. Esta
referência a uma crítica que
havia feito relacionada com o
caso da Casa Pia, disse guardar
a esperança de que ”nunca mais
se ponha em dúvida que todo o
arguido, preso ou em liberdade,
tem direito a conhecer os factos
que lhe são imputados”.

Lembrando os direitos funda-
mentais, Sampaio finalizou a sua
intervenção com duas propos-
tas um tanto incómodas para o
Ministério Público (MP). A
criação do recurso de amparo
que permita ao simples cidadão
de recorrer ao Tribunal Cons-
titucional para reparar quais-
quer violações graves, e instituir
o controlo judicial aquando o
arquivamento de inquéritos, a
fim de “se certificar a legalidade
da actuação do MP (...) Tudo
isto com um inadiável reforço e
aperfeiçoamento da hierarquia
do MP em todos os níveis”
concluiu.

Sampaio quer modificações no MP
Cont  da  pág. 1

Southampton, na passada
segunda-feira, os escritórios da
Cunard em Londres receberam
três ameaças de bomba, adian-
tou.

Apertadas e excepcionais
medidas de segurança - com
mergulhadores a inspecciona-
rem previamente a área de
acostagem, agentes da PSP,
Polícia Marítima, do SIS, dos
Serviços de Fronteira e da
brigada fiscal da GNR - deixa-
ram afastados do navio os
milhares de curiosos que,
provocando um congestiona-
mento no trânsito, se aglome-
raram na berma da Avenida do

Mar, pelo Parque de Santa
Catarina, pelo cais e entrada da
cidade até ao Golden Gate, que
ontem voltou a ser “aquele
ângulo do Funchal, entre as
esquinas do Mundo, um dos
mais dobrados pelo espírito
cosmopolita do século, como
escreveu Ferreira de Castro na
“Eternidade”.

Com mais 12 metros que a
torre da Sé Catedral do Funchal
e um comprimento três vezes
superior ao deste monumento
nacional, o Queen Mary 2 fez a
sua primeira escala na Madeira,
onde regressa em Abril (no dia
10 estará em Lis-boa).

Onde quer que

esteja !

Prefira sempre os

serviços dos  nossos

profissionais e os

produtos

portugueses

681, Jar681, Jar681, Jar681, Jar681, Jarry estry estry estry estry est
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Uma força na
Comunidade

JÁ CHEGARAM OS ESPECIAIS
VERÃO 2004!
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A partir de :

Reserve já e economize
até $300 por casal

*Reservar até 28 de Fevereiro de 2004
Informe-se dos nossos especiais: Aluguer de

carros "Achat/rachat", hotéis, Excursões,
Cruzeiros, etc.
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 Açores & Madeira
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Nouvelles inscriptions au primaire
Pour septembre 2003

Du 27 au 31 janvier, présentez-vous à l’école près de votre
domicile : entre 9h et 11h30 et entre 13h30 et 16h.

En soirée : le lundi 27 janvier, de 19h à 21h.

Âge requis : 6 ans (1re année), 
5 ans (maternelle), 4 ans (pré-
maternelle), avant le 1er octobre
dans tous les cas.
La prématernelle n’est offerte que
dans certaines écoles de milieux
défavorisés.

Présentez-vous avec une preuve
du domicile des parents.
• Élève né au Canada :

l’original ou la copie officielle
de l’acte de naissance.

• Élève né à l’étranger :
la carte de citoyenneté 
canadienne, ou la carte de 
résident permanent, ou la fiche
relative au droit d’établisse-
ment (IMM1000), ou la confir-
mation de résident permanent
(IMM5292) au nom de l’enfant.

ATTENTION
• Si votre enfant ne parle pas le français et sera

âgé de 5 ans au 30 septembre 2003.

• Si votre enfant a un statut temporaire d’immigration.

Dans les deux cas, l’inscription sera faite avec votre
enfant, entre 9h et 15h30, au

Centre administratif, pièce 39
Commission scolaire de Montréal

3737, rue Sherbrooke Est
Montréal, Joliette

Documents requis :
acte de naissance, preuve de domicile, documents
officiels d’immigration et attestations scolaires.

Service de renseignements
du 20 au 31 janvier

(514) 596-6118, poste 6114
www.csdm.qc.ca

Faial
Flamengos rua a rua

A Junta de  Freguesia dos
Flamengos, na ilha do Faial,
inicia este mês um projecto
denominado “Flamengos rua a

rua”. O objectivo é melhorar
significativamente a qualidade
de vida dos flamenguenses e
aproximar as pessoas para uma

sã convivência entre todos.
Segundo uma nota informativa,
a iniciativa “não vai resolver
todos os problemas, mas natu-
ralmente vai embelezar o
aspecto das ruas da freguesia,
essencialmente com alguns
arranjos e melhoramentos”,
que passam por ouvir residen-
tes para apurar os seus anseios
e aspiração. A rua do Atafoneiro
vai ser a primeira neste projecto
com a visita dos membros da
Junta de Freguesia, bem como
o início de algumas obras tais
como, roças, limpeza de valetas,
aquedutos, poços de retenção
de águas pluviais, construção de
muros, colocação de duas novas
placas com o nome da rua.

Vinha da Ilha do Pico recandidata-
se a Património Mundial

O secretário regional do
Ambiente deslocou-se na
passada  segunda-feira  a Lisboa,
onde procedeu à entrega formal
do dossier de reapresentação da
candidatura a Património Mun-
dial da paisagem da cultura da
vinha da ilha do Pico. O dossier
de reapresentação da candi-

datura da paisagem da cultura
da vinha da ilha do Pico será
entregue por Hélder Silva ao
presidente da Comissão Nacio-
nal da UNESCO, José Sas-
portes.O dossier agora con-
cluído vem dar resposta à
decisão do Comité do Patrimó-
nio Mundial da UNESCO,
expressa em Paris durante a
realização da 27.ª sessão, que

decorreu entre os dias 30 de
Junho e 5 de Julho de 2003, e na
qual se recomendava não só a
reapresentação desta candida-
tura, agora como um bem
exclusivamente cultural, mas
também o alargamento da área
candidata.Em conformidade
com esta decisão, desde logo
aceite pelo Governo Regional
dos Açores, a Secretaria Regio-
nal do Ambiente deu de ime-
diato início a todo o processo
necessário à reformulação da
candidatura e à sua entrega
dentro dos prazos estabele-
cidos. Com este acto, concluiu-
se, assim, um amplo e profundo
trabalho desenvolvido pelo
Gabinete Técnico da Vinha, a
funcionar na ilha do Pico, e
cumpre-se igualmente, antes da
data final apontada para a sua
apresentação junto da UNES-
CO em Paris, prevista para o dia
1 de Fevereiro, o prazo acor-
dado.A reunião do Comité
Mundial da UNESCO para a
apreciação final do mérito das
candidaturas está prevista para
o próximo mês de Julho, em
data e local ainda a confirmar.

Agência Espacial Europeia com
estação em Santa Maria

Duarte Ponte referiu que o
Governo Regional está empe-
nhado em colaborar com o
Governo da República e com as
instâncias europeias no sentido
da construção, naquela ilha, de
uma estação de rastreio de
satélites da Agência Espacial
Europeia. Falando aos jornalis-
tas, em Santa Maria, o Secre-
tário acrescentou que “esse é
um processo que o executivo

regional acompanha desde o
início, aquando da adesão de
Portugal àquela agência, em
2000, e desde logo foi lançada a
ideia de trazer para os Açores
aquele importante projecto”.O
então ministro da Ciência,
Mariano Gago, acarinhou e fez
avançar o projecto, através da
criação de um grupo de trabalho
que estudou a viabilidade da sua
concretização numa ilha da

Região, e que optou por Santa
Maria, devido “a factores como
a visibilidade e as infra-estru-
turas existentes, nomeada-
mente o aeroporto”.”O execu-
tivo seguiu todos os passos da
investigação, por técnicos e
cientistas do Instituto Superior
Técnico, e manifestou satis-
fação por ser possível agora, na
sequência desse trabalho,
anunciar a instalação da estação
naquela ilha”, acrescentou o
Secretário Regional da Eco-
nomia.O projecto da construção
da estação de rastreio, para
seguir a trajectória dos de
satélites lançados em foguetões
na Guiana francesa, foi hoje
apresentado na Câmara Muni-
cipal de Vila do Porto pela
ministra da Ciência e Ensino
Superior, Graça Carvalho.Para
além desta estrutura técnica e
científica, abre-se a possibi-
lidade de vir a funcionar no local
uma vertente de observação dos
oceanos e, a prazo mais dila-
tado, uma eventual base de
lançadores de satélites da
próxima geração.

Faial
Câmara da Horta investe 15 milhões
de euros em saneamento básico

A Câmara Municipal da Horta
anunciou  um investimento de
15 milhões de euros no sanea-
mento básico da cidade da ilha
do Faial, que arrancará no
segundo semestre de 2004.Em
conferência de imprensa, o
presidente do município, Rui de
Jesus Goulart, admitiu que só
em 2004 é possível avançar com
a construção de condutas de
águas residuais na cidade, tendo
em conta que a obra em causa
exigiu vários projectos e
estudos.Segundo Rui de Jesus
Goulart, a obra integra ainda a
repavimentação das artérias

que serão intervencionadas,
uma situação que o autarca
admite que vai causar “muitas
dores de cabeça” aos muní-
cipes.O presidente da Câmara
Municipal da Horta adiantou
que a autarquia está a estudar a
possibilidade de concorrer a
financiamentos do Fundo de
Coesão para garantir as verbas
necessárias ao desenvolvi-
mento do projecto.O autarca
garantiu também investimen-
tos, durante este ano, na
remodelação da rede viária
municipal e na ampliação do
aterro sanitário da ilha do Faial.

Madeira:
Vinho da Madeira vai apostar no
mercado brasileiro

O Instituto do Vinho da Ma-
deira vai apostar em 2005 na
promoção do vinho da região no
Brasil, depois de as autoridades
brasileiras terem levantado os
entraves técnicos à importação
daquele produto, disse à Lusa o
presidente da instituição.Os
entraves colocados pelas au-
toridades de Brasília à impor-
tação do Vinho da Madeira
foram ultrapassados de “forma
célere” e a situação está re-
solvida, confirmou  à agência
Lusa Paulo Rodri-gues.O
presidente do Instituto do Vinho
da Madeira (IVM) salientou
ainda que as dificuldades
surgiram pelo facto de as
normas brasileiras exigirem o
cumprimento de determinadas
especificidades, designada-
mente a afixação nos rótulos das
garrafas das designações
“doce” ou “tinto.Paulo Rodri-
gues explicou que o Vinho da
Madeira, de acordo com o seu
grau de doçura pode ser “doce,
meio doce, seco ou meio seco”,
e que “tinto” é uma classificação
que não se aplica a este produto,
pelo que o IVM não podia
cumprir as exigências de
rotulagem impostas pelo Mi-
nistério da Agricultura do
Brasil.Em Novembro de 2003,
foi solicitado formalmente às
autoridades brasileiras o
reconhecimento do Vinho da
Madeira como produto com
“características típicas e
tradicionais de qualidade mun-
dialmente reconhecida”, e
consequente dispensa de
observância dos padrões de
identidade e qualidade previs-
tos para a generalidade dos
vinhos importados.O presi-
dente do IVM acrescentou que
a Secretaria de Defesa Agro-
pecuária do governo do Brasil
concordou com a pretensão e a
situação está “resolvida”, pelo
que o IVM vai agora apostar “na
reconquista do relevo, em
termos de quantidade, que o
mercado brasileiro já teve, no
século XIX”.Nessa altura, o
Brasil era o principal mercado
do Vinho da Madeira, “mas
decaiu e perdeu a relevância nas
décadas de 30 e 40” e, embora
tenha mantido o prestígio, o
volume de exportação “não é
significativo, em comparação
com os mercados europeus,
norte- americanos ou japonês”,
salientou.No próximo ano, o
instituto irá desencadear acções
promocionais junto do mercado

brasileiro.Este ano o IVM viu o
seu orçamento aumentado na
ordem dos 43 por cento, su-
bindo de 200 para 285 mil euros,
parte do qual será investido em
marketing.A primeira presença
promocional do Vinho da Ma-
deira calendarizada este ano
será no mercado português, em
Fevereiro, no Salão Interna-
cional do Vinho, Pescado e
Agro-alimentar, em Lisboa, no
Parque das Nações, um evento
destinado também à diáspora
portuguesa, “sendo fundamen-
tal que os nossos emigrantes
conheçam, falem e ofereçam
vinho”, tornando-se “embaixa-
dores” desta produção tradi-
cional.A Região estará ainda

representada em diversas feiras
tradicionais europeias, caso da
“ProWine” na Alemanha, em
Março, do Salão Internacional
em Paris, em Setembro, e ainda
na Wine Expo, nos Estados
Unidos.Segundo os dados
estatísticos disponibilizados à
Lusa, registou-se um aumento
de 19 por cento no volume
exportado de Vinho da Madeira,
que atingiu, em 2003, um total
de 3.355.238 litros (engarrafado
e a granel) e representou um

rendimento superior a 13,5
milhões de euros.O principal
mercado de exportação do
Vinho da Madeira é a França
(1,176 milhão de litros - 563 mil
engarrafados e 612 mil a
granel), seguindo-se a Madeira
com 627 mil litros, a Grã-
Bretanha (310 mil litros), o
Japão (201.914 litros), os
Estados Unidos da América
(167 mil), a Bélgica (156 mil) e
a Alemanha (143 mil).
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www. avozdeportugal.com
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Comunidade

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

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

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

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

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

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS

(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

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

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

os vossos impostos LEGALMENTE

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

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal

527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

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

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

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

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

Adélia Ferreira
Advogada

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

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Ao correr da pena
Por Joviano Vaz

Tive de interromper durante
algumas semanas esta crónica.
Razões de força maior a isso me
obrigaram. Doença de pessoa
de família obrigou-me assim a
um dispêndio de energias
durante um mês, o que não me
permitiu voltar ao convívio dos
leitores que aprecio, respeito e
estimo.

Volto hoje e espero ficar até
que a inspiração me permita essa presença.

Hoje apenas tratarei de três assuntos.
Em outra ocasião analisarei o muito que para aí vai e que tantos

distúrbios vai causando aqui e além.
Eis os três assuntos acima citados:
1)- O mundo da saúde
2)- Os aumentos que fazem mal
3)- A crise de Kanesatake

O mundo da saúde

Como disse acima, doença de pessoa de família, permitiu-me
contactar e analisar o que se passa nos hospitais de Montreal.

Para começar, tive ocasião de ver a maneira como funciona a
denominada “Urgences-Santé”, que de urgente nada tem e de saúde
ainda menos.

Pude ver em acção um dos Hospitais desta linda cidade e o que
vi e ouvi, ainda hoje me causa horror.

As urgências são inadequadas, os quartos onde os doentes são
tratados estão velhos e desactualizados de recursos, o pessoal está
esgotado, os médicos fazem o que podem, o que não podem e até
o que não devem.

E no meio de toda esta engrenagem existe uma desumanidade
que choca e revolta.

Não contarei hoje o que vi e o que aprendi.

Fá-lo-ei em futuras crónicas.
Mas uma conclusão me foi imposta. Actualmente um hospital é

o último lugar a frequentar quando se está doente.
 Quem diria...

Os aumentos que fazem mal

O governo do senhor Charest foi eleito com um programa
eleitoral que prometia certas mudanças. Mas infelizmente, dez
meses após a eleição, este governo de extrema direita, está a revelar-
se o que sempre foi e que vai continuar a ser : um governo que
protege os ricos em detrimento dos pobres.

O governo do senhor Charest tem demonstrado uma coisa : não
tem procurado solucionar os problemas relativos à pobreza, mas
simplesmente tem atacado sistematicamente os pobres. E o pior
é que este governo nem explica as razões das atitudes que toma.
Diz ele que foi eleito para modificar, mas nada modifica, antes pelo
contrário. De resto a insatisfação popular é cada vez maior.

Pois o governo liberal que temos, acaba de decretar as seguintes
medidas, que muito mal vão fazer aos mais desprotegidos.

Vejamos:
1)- Aumento de 2 dólares nos jardins-de-infância
2)- Aumento das tarifas de electricidade (3%)
3)- Aumento das tarifas do transporte em comum. Um casal que

ganhe em média 20.000 dólares nada pode fazer.
E todos dizem: o governo não vai buscar o dinheiro ao bom lugar.

E estou de acordo com tal afirmação. E a diminuição de impostos
prometida? Foi-se por água abaixo. E não esqueça de que em Abril
próximo, a Hydro-Québec aumentará de novo as suas tarifas. Mal
está a agir o Governo do Québec. Em relação ao governo anterior
com o qual eu não simpatizava, pode dizer-se que vamos de mal a
pior.

A crise de Kanesatake

A reserva índia de Kanesatake voltou a dar que falar. Porquê ?
Já há muito tempo se sabe que nesta reserva se pratica

descaradamente o contrabando de droga e de cigarros. Ora o actual
chefe James Gabriel procurou, e muito bem, solucionar a situação.
Para tal substituiu o chefe de polícia, homem corrupto e indesejável,
por um chefe honesto e com clareza.

Foi suficiente para que a paz fosse perturbada. Um grupo de
indivíduos sem escrúpulos, aparentado com os piores bandidos que
por aí existem, cercaram a esquadra de polícia, incendiaram a casa
do chefe Gabriel e um número apreciável de polícias da reserva
foram feitos prisioneiros.

Houve pedido de ajuda à Polícia de Segurança do Québeque , que
fez ouvidos de mercador ao pedido efectuado.

Tardiamente o governo Charest agiu mal, sob pretexto que o mais
importante era impedir um banho de sangue. Tal gesto permitiu
negociações cerradas com os “insurrectos”, atitude inadmissível
em democracia. Quando as leis são desprezadas há algo que está
mal na Administração da Justiça.

A situação actual é escandalosa pois nenhum governo que se

preze pode admitir negociar com os prevaricadores da lei.
Quando isto acontece a ignomínia é total.
É o que aconteceu em Kanesatake. E quando isto acontece num

país democrático, o governo que permitiu tal desaforo, perde toda
a sua credibilidade. É o que está acontecendo ao governo do senhor
Charest.�:

Notícia da última hora informa-me de que o governo do Québec
acaba de criar uma “polícia mista”, com a finalidade de controlar o
banditismo existente em Kanesatake.

Pessoalmente não creio que a tardia decisão, leve a qualquer
resultado.

E por hoje calo a minha voz. Faço-o apenas momentaneamente
pois muito há a dizer  e a denunciar nesta sociedade em que vivemos.

Vi, Li, Ouvi e para Vós Escrevi

Por Amélia Oliveira Vaz

Há algum tempo ao ler um
jornal vi um escrito de Sofia
Melo Breyner, nome de pessoa
muito conhecida em Portugal.

O título foi para mim uma
surpresa, pois o pequeno
comentário tinha o título que eu
dou a este.  Porquê a surpresa?
É porque este título já eu dei a
alguns artigos que publiquei
neste jornal.

Longe de mim a ideia de
sugerir que a escritora copiou, seria estupidez minha, ela nem
sequer sabe que eu existo.  Foi apenas uma coincidência que me
deu um momento de vaidade, por eu ter concebido um título igual
para os artigos meus.  Depois pensei, porque não voltar a usá-lo
desde que escreva sobre assuntos que li ou ouvi.  Tenho escrito
pouco para o jornal;  entre outros motivos, porque preparo poesia
para publicar outros livros.  Agora começo a escrever sobre o que
sinto desde algum tempo.  Pensei que os jornais e outra
comunicação social têm exagerado a sua acção nos noticiários
sobre o caso da Casa Pia em Lisboa.  Depois veio o outro escândalo
nos Açores, como dizem os jornalistas, mas o caso passou e passa-
se na Ilha de São Miguel.  Logo os jornalistas do Continente se
deslocaram a S. Miguel.  Logo exploraram mais um escândalo de
abusos sobre menores.  É certo que são crimes praticados, que é
lamentável que jovens sofram dos abusos de pessoas que estão em
autoridade, social, política ou monetária.  Mas desde que os casos
são denunciados e que a polícia investiga desde as primeiras notícias
para que continuar numa exploração da notícia sensacional?  Se em
Portugal existe o segredo de justiça porque é que toda a
comunicação social pode excitar o desagrado e a cólera das
populações?

Há regras de ética jornalística que não têm sido respeitadas e a
população se excita cada vez mais, ao ler certos nomes e ao fazer
suposições.  Um amigo que vive em Lisboa comecou a enviar faxes
com notícias, um amigo aqui em Montreal envia inúmeros fax que
agora passaram a relatar os crimes de açorianos, com o mesmo
abuso e exageros de nomes e suposições.

Porque é que se duvida tanto da polícia que investiga os crimes?
Os jornalistas chegam a pedir aos leitores as suas opiniões e já li as
de habitantes portugueses, vivendo no continente, nos Açores e
mesmo no Canadá.  Aí passam os “Senhores”, os “Políticos”, as
igrejas, padres, bispos e até o Papa.  Jornalistas vão interrogar os
pais das crianças e as vítimas repetindo o que ouviram, sabe-se lá
se não usaram dinheiro para as obter.  Dizem-nos que para a
televisão falaram jovens, contando os casos com a sua maneira
própria de falar empregando nomes grosseiros na descrição, com
legendas nas imagens repetindo o que foi dito com os nomes
grosseiros insinuados noutra linguagem.  O que é isto senão abusos
e sensacionalismo, expondo ao mundo a miséria social, material e
moral das vítimas e das famílias.

Quando li o comentário que a seguir podem ler verifiquei que o
que eu penso está certo sobre os abusos da comunicação social.

O comentário não está assinado, não sei em que jornal foi
publicado e só fala dos noticiários sobre o caso da Casa Pia.  Mas
o que eu sei é que em relação ao caso de S. Miguel, o abuso é igual,
se não mais grave.

“O ataque ao mensageiro
Não vale a pena defender o que não tem defesa e, neste sentido,

não vale a pena defender a Comunicação Social.  Ao longo de todo
Ver  pág.11
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Benfiquistas queriam
Vale e Azevedo libertado
Juiz aplicou multa

Por Augusto Machado

O juiz Ricardo Cardoso condena
benfiquistas que apoiam Vale e
Azevedo por lhe escreverem pedindo a
sua libertação. Quatro apaixonados e
adeptos do clube da Luz saíram em
defesa do ex-presidente do Benfica.

O antigo dirigente, que esteve perto
de sair em liberdade, encontra-se outra
vez preso preventivamente à ordem do
processo Euroárea. Estes represen-
tantes não eleitos da grande massa

associativa do clube decidiram escrever ao juiz do processo e pedir-
lhe que não fosse tão duro com o arguido. Os mesmos
argumentaram que o facto de Vale e Azevedo estar preso há tanto
tempo, isso só tem  prejudicado a imagem do clube e que não seria
má ideia libertá-lo.

O conhecido juiz do lacinho, também ele adepto do mesmo clube,
não demorou a responder. Indignado com os apelos escritos,
mandou apensá-los ao processo em curso e condenou, por pressão
inadmissível sobre o tribunal, cada um dos autores ao pagamento
de 445 euros que cada um dos infractores terá de pagar.

Recorde-se que para além dos recursos, o desenrolar do processo
Euroárea promete novos desenvolvimentos. O juiz Ricardo
Cardoso ordenou em Dezembro que se obtivesse informações
sobre outros processos contra Vale e Azevedo. Em curso, e contra
o ex-líder do clube da Luz, estão ainda outros processos judiciais:
um de alegada burla agravada, outro por abuso de confiança fiscal,
chamados agora ao processo da Euroárea e ainda o registo de um
inquérito por suspeitas de burla qualificada e falsificação de
documentos que se encontra no Departamento de Investigação e
Acção Penal. E um último processo, em fase de instrução, no
Tribunal de Instrução Criminal.

O jornalismo patriótico – a análise do jornalismo em França
na era de Chirac. Até Dezembro passado, Alain Hertogue era um
provecto jornalista do “La Croix”, um jornal católico francês. Mas
o ano não lhe correu bem. Em 2003, Hertogue decidiu publicar um
livro sobre a forma como a imprensa francesa cobriu a guerra no
Iraque. O livro chama-se “La Guerre à Outrances” e tem o
esclarecedor subtítulo “Comment la presse nous a desinformé sur
l’Iraq”. Hertogue passou horas a analisar a imprensa francesa nos
meses quentes da guerra do Iraque para chegar a uma conclusão:
em vez de informarem seriamente os seus leitores, jornais como
o  “Le Figaro”,  o “Le Monde”, o “Liberation” ou o “Ouest-France”
preferiram juntar-se ao patriotismo ressentido do Governo francês.
Um patriotismo nacionalista que ofendeu europeus e americanos.

Hertogue esperava, com benevolência, abrir um debate sobre os
“media” franceses. Esperava que o seu livro fosse discutido e
criticado. Mas nada. Ele recebeu apenas uma análise – de Daniel
Schneiderman, o antigo crítico de televisão do “Le Monde”. De
resto, levou com um silêncio surdo e incómodo. Para o desastre ser
total, o seu próprio jornal chamou-lhe traidor e despediu-o. Em
França este facto passou despercebido; na mesma França onde, uns
meses antes, o despedimento de Daniel Schneiderman do jornal “Le
Monde” levantou um imenso coro de protestos.

Afinal, na França, o jornalismo francês é mais patriótico do que
se pensava. Tornou-se um instrumento útil para o presidente Chirac
comunicar as suas ideias de grandeur dando a saber ao mundo que
a actual estratégia da política externa francesa deve prevalecer,
mesmo a ser prejudicial para a Europa. Isto só para irritar
americanos.

O jornalista, Alain Hortogue, lembra aos franceses de que foram
os americanos, há 60 anos, que os libertaram das garras do nazismo.
E que América e Bush são coisas diferentes. A América da
Liberdade, do novo mundo, do multiculturalismo, a América
vibrante que trabalha e que nada tem a ver com o presidente Bush

Conformismo ou amorfismo?
Quando dirá o povo: Basta!?

Por Raúl Mesquita

Vivemos uma época em que a
palavra humana já não tem qualquer
significado. E refiro-me à palavra dada
como promessa verbal e não ao
conjunto de fonemas que formam um
vocábulo. Houve uma época em que
muitos contratos, muitas transacções
financeiras de elevado vulto, se faziam,
garantidos apenas pela solenidade da
palavra dada. A palavra de honra dos

negociantes envolvidos na transacção. E pobre daquele que
ignorasse o compromisso.

Hoje em dia todos esses bons princípios foram relegados ao
ostracismo e à ridicularização. Estamos perante uma indiferença
total desses conceitos da nobreza de sentimentos, entrechocando-
nos no interior duma selva humana de vilanias e soberbas, de
aparatosos e inflamados discursos vazios de conteúdo. O
importante conjuga-se sempre na primeira pessoa e pouco importa
as consequências desastrosas que, para outros ou para a sociedade
em geral, surjam pelo caminho.

Habituados a essa apatia, um tanto generalizada por entre o
público, os políticos repetem e confirmam as contradições e a falta
de palavra e de respeito por aqueles que os elegeram, modificando
de tal modo as promessas feitas, que as tornam completamente
irreconhecíveis. Poucos governos terão descido tão rápido na
percepção dos seus eleitores, como o governo Charest.

E compreende-se. Em certos casos a reviravolta foi de 180º.
Pensando-se investido duma missão cósmica, Jean Charest insiste
em não respeitar nenhuma das promessas eleitorais e, o curioso e
triste, ao mesmo tempo, é que os grandes tenores do partido, se
mostram bem acomodados com este estado de coisas. Os exemplos
são muitos, porém, destaco os mais recentes, ao assinalar a
autorização do aumento das tarifas de electricidade — portanto
negadas publicamente pelo primeiro-ministro; o problema dos
jardins-de-infância, a negação do abaixamento dos impostos dos
particulares, ou ainda o consentimento para a construção da
barragem de gás de Suroît — com as maléficas consequências para
o meio ambiente e pondo a nu um desacordo profundo entre dois
ministros do gabinete. Seguiu-se mais um triste caso das lutas
intestinas entre ameríndios na Reserva de Kanesatake, ao qual foi
dada a pior das soluções. É uma mensagem de medo que o Governo
envia aos provocadores e malfeitores que imunda a Reserva.
Impunha-se uma posição firme. Em sua vez, foi aplicada a lei do Far-
West. E a tudo isto, o povo vai-se conformando. E chegado o
momento de novas votações, já esqueceu os erros e as faltas
cometidas. Vota outra vez, de olhos fechados, ou cegos por uma
fidelidade partidária irresponsável.

A mesma situação se passa já a nível federal. Depois de ter
prometido que, uma vez eleito, nada se faria sem o acordo da
deputação, Paul Martin, o Senhor após Jesus Cristo, aproveita a sua
viagem ao México para ultrapassar todas essas promessas e aplicar
apenas os seus interesses pessoais nas trocas com os americanos.
Ao mesmo tempo, o seu ministro da Defesa, contrariamente à
vontade dos deputados, garante unilateralmente, a participação do
Canadá no projecto de defesa anti-missil dos USA. Nisto, também,
as gentes, vêem, ouvem e conformam-se. Mesmo quando Martin,
como um deus implacável, despreza e amesquinha os seus
adversários à liderança como Sheilla Copps, procurando expulsá-
la do partido, o povo amorfo, aceita ou não reage. Conforma-se.
Talvez com receio de quebrar o enfeitiçamento da personagem.
Nem mesmo Pierre Trudeu — portanto — hábil e useiro na
arrogância e menosprezo dos seus opositores, teve atitudes tão

Contra a Maré
Os governos Charest e Martin

O governo Charest está no poder há
menos de um ano e a sua popularidade
já caiu para números inigualáveis.
Setenta por cento dos inquiridos estão
insatisfeitos. Caso raro nos anais da
política quebequense. Normalmente, a
haver queda, ela nunca acontece num
lapso de tempo tão curto e de modo tão
abrupto. O que se passou, então?
Muitas e más coisas. A entrada de leão,

no início do mandato, foi bastante contestada pelos sindicatos e
outros movimentos sociais. Bem pode o PM alegar que a população
lhes deu o mandato para “mudar as coisas”. Mas que coisas?
Durante a campanha eleitoral, o partido Liberal disse que não tocaria
nas “garderies” a 5$. Uma vez no poleiro, a tarifa passou para 7$.
Charest nunca disse que iria modificar de modo drástico o código
de trabalho. A proposta feita é de tal envergadura que até liberais
reputados vêm a terreiro denunciá-la. Charest também disse que
iria diminuir os impostos. O ministro das finanças Yves Séguin já
prometeu modificações no próximo orçamento de Estado. Espera-
se pelo resultado.

Como disse o leitor de um jornal, com a diminuição dos impostos
vou poupar 400$ dólares num ano! Só que com o aumento das tarifas
da “garderie” onde guardo os meus dois filhos, vou ter que
desembolsar mais 1.000$ por ano!

Com a promessa liberal de bem governar o Québec, fico, para já,
a perder 600$ por ano.

Este exemplo repercute-se em muitos lares. Deve ser por isso
que, pela primeira vez na história, o número de alófonos
descontentes com o governo liberal é superior aos satisfeitos!

Alguma vez tinha de ser a primeira. Será pelo facto que Charest
é, antes de tudo, um trânsfuga conservador? Que de Liberal tem
pouco? Pode ser que sim...

Paul Martin

Paul Martin é, finalmente,  primeiro-ministro do Canadá. O sonho
de uma vida concretiza-se.

Mas parece que a espera, longa espera, o transtornou. A maneira
como “liquida” os seus pares liberais que resistiram aos seus apelos
ou que não anuíram ao beija-mão prostrados ou de cócoras, projecta
a imagem de alguém demasiado mesquinho. Quando se vence,
deve-se ser magnânimo e não vingativo.

Sheila Copps não merece o que está vivendo. A política é muito
impiedosa mas esmagar alguém que consagrou uma vida inteira ao
partido Liberal como Sheila Copps, é violar a mais elementar regra
de solidariedade partidária. Agindo como está agindo, Martin
esqueceu rapidamente a animosidade que  Jean Chrétien lhe
moveu.

Bem diz o ditado português: Quem com ferros mata, com ferros
morre...

Por Amadeu Moura

e com a extrema-direita americana. E que Chirac também não é a
França da literatura, das ideias, da filosofia, da  Liberté, Egalité e
Fraternité.

desprezíveis como o faz Paul Martin.
No campo português também não é melhor. Estamos num estado

de hipocrisia absoluta. Num período de crise como aquele que se
atravessa em Portugal, os políticos — alardeando sempre
procurarem e defenderem os interesses dos seus concidadãos e do
país, arranjam maneira de esquecer os perigos, para apenas
tentarem fazer brilhar as suas opções pessoais em pequenas vitórias
de um dia, sem preocupação dos prejuízos que acarretam para a
sociedade e para o próprio país. O presidente da República tinha
pedido à AR um consenso sobre as finanças públicas, sem todavia
ter sido ouvido. Ou pelo menos fizeram orelhas de surdo, todos os
partidos acusando-se mutuamente do desentendimento.
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Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

Aparelhos
a

liquidar

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

Preços
incríveis

sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Termopompa 9000BTU a partir de $1795.00
Instalação e taxas a adicionar • Oferta válida até a liquidação da quantidade

Synergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FutureutureutureutureutureSynergie FSynergie FSynergie FSynergie FSynergie Futureutureutureutureuture

“A Família Scally está ao vosso serviço”
Portugal 8¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 6¢

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 8¢ POR MINUTO!

      Angola 41.5¢
      Brasil 18¢
      Canadá 4.9¢

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)

Grupo Amigos N.S. dos Anjos
Festa de São Valentim

Numa organização do Grupo de amigos de Nossa Senhora dos
Anjos da Vila de Agua de Pau, terá lugar no sábado, dia 14 de
Fevereiro, pelas 18h, no subsolo da Igreja Santa Cruz, a festa de São
Valentim, com jantar e espectáculo.

Do programa consta a actuação do conjunto Exagone, Fátima
Miguel, Adriano Pereira do humorista Luís Melo.  Haverá tambem
uma surpresa para todos os namorados.

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

Bilhetes à venda na secretaria da Missão Santa Cruz ou
contactando João Medeiros, 450.667.1596; Manuel Torres
514.321.0543; Armanda Garcia 514.495.9857;  Lúcia Costa
450.629.9568; João Froias 514.844.5759; J & L Mode 514.844.4351.

Rancho Cantares & Bailares
Jantar dançante

No Sábado, dia 7 de Fevereiro, pelas 19h, terá lugar no salão
paroquial da igreja St-Enfant Jesus, 5035 St-Dominique, um jantar
dançante.

Noite animada pelo conjunto Prestige e pelo Rancho Português
de Otava.

Entrada:  adultos, 20 ranchos;  criancas dos 6 aos 12 anos, 10
ranchos.

Para reservas:  José Cordeiro 450.629.9898 ou Carlos Farias
514.270.7974.

Dia 21 de Fevereiro
Festa de Carnaval 2004

Numa organização de Cantos do Brasil – Axé Mundo, terá lugar
no Sábado, dia 21 de Fevereiro, pelas 20h, na sala da Igreja St-Jean
Baptiste, 5035 rua St-Dominique, uma festa de Carnaval 2004, com
jantar (feijoada brasileira completa) e “show”.

Entrada:  adultos (a partir dos 13 anos), 35 carnavais;  crianças
(dos 6 aos 12 anos), 20 carnavais.

Para reservas:  José António 845-8513; Terra Nossa Brasil 849-
9337.

Comunicado Final
Devido a um erro na introdução dos dados

informáticos relativamente ao nosso comunicado
datado de 13 de Janeiro e publicado na última edição de A Voz de
Portugal, vimos por este meio informar e repor os factos junto da
comunidade portuguesa em Montreal.

A Associação Portuguesa do Canadá  procedeu, efectivamente,
no passado dia 11 de Janeiro do corrente ano, pelas 15h30 Min. a
sua Assembleia Geral Ordinária e teve  a seguinte ordens de
trabalhos:

1. Abertura da Assembleia Geral
2. Leitura e aprovação da ordem de trabalhos
3. Leitura e aprovação da acta da última Assembleia Geral
4. Apresentação do relatório de actividades pelo Presidente da

APC
5. Apresentação e aprovação do relatório de contas do ano 2003
6. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o

ano de 2004
7. Eleição dos membros da Assembleia Geral para o ano de 2004
8. Diversos
9. Encerramento da Assembleia Geral

Após um profícuo e exaustivo debate, os membros associados da
colectividade portuguesa mais antiga do Canadá, elegeram por
unanimidade no projecto de CONTINUIDADE, apresentado e
liderado por José Manuel Costa.

 Eis a  estrutura directiva para 2004 :

Conselho Executivo

Presidente José Manuel Costa
Vice-Presidente Ana Margarida Machado
Administração e Finanças Conceição Rosário
Secretária                                                 Cristina Mayo

Conselho de Administração

José Manuel Costa
Conceição Rosário
Cristina Mayo
Ana Margarida Machado
Fernando Cabrita
Estrela Cabrita
Cecília Piteira
Marie Paristello
Júlia Ferreira

Liborino Amaral
Mário de Sousa

Mesa da Assembleia

Presidente Leontino Barreiros
Vice-Presidente Fernando Santos
Secretária Carla Oliveira
Vogal Firmino Ramos

O sócio nº 64 António Lourenço, demitiu-se do cargo que ocupava
de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia sendo substituído por
Fernando Santos, sócio nº 76 e  Rogério dos Santos, sócio nº 35,
demitiu-se do Conselho de Administração.

Cônscio da evolução constante da nossa comunidade  a A.P.C.
continuará a defender e preservar as nossas tradições culturais
através de acções de fomento e projectos de desenvolvimento sócio-
comunitário.

Auguramos desde já a participação de todas as forças vivas da
nossa comunidade.

O Presidente da APC
José Manuel Costa

Comunicado
O Carrefour des jeunes lusophones du Québec realizará um

“Salão de Formação e Emprego” nos próximos dias 6 e 7 de
Fevereiro, no Salão Nobre do Centro Comunitário da Missão Santa
Cruz, iniciando-se dia 6 às 19h  e encerrando às 17h no dia 7. Este
evento encontra-se incluído na Semana da Comunidade, promovida
pela Missão.

A noite de 6 de Fevereiro, das 19h às 21h, será preenchida com
conferências no âmbito da educação, concretamente acerca do
abandono escolar e “dicas” para o seu combate. No dia 7 o evento
decorrerá das 11h às 17h, sendo preenchido ao longo do dia com
conferências no âmbito da educação e do emprego, nomeadamente
acerca dos estudos em Portugal e exemplos de vida profissional
extraordinários. A complementar as conferências, o Salão Nobre
encontrar-se-á dividido em diversos quiosques, onde os organismos
e instituições presentes irão apresentar as suas ofertas a nível de
cursos técnico-profissionais, estágios e emprego.

Este evento destina-se principalmente aos jovens de expressão
portuguesa, dos 15 aos 25 anos, mas deseja contar com a
participação e a visita de todas as comunidades. O Salão de
Formação e Emprego visa proporcinar aos jovens um
conhecimento mais aprofundado das opções existentes para estes,
no campo escolar e profissional; e mobilizar as comunidades para
a questão vital da educação e da necessidade de se obter uma
primeira qualificação.

Enquadrado no projecto “Explora o teu Potencial”, um projecto
de incentivo à educação, a realização deste importante Salão é
possível graças aos patrocínios da Missão Santa Cruz, de Fonds
Jeunese Québec e da Caixa de Economia dos Portugueses de

Montréal.
Para mais informações: (514)

802-8556

Desportivo Clube
Laval
Festa de São
Valentim

O Desportivo Clube Laval
organiza no Sábado, dia 14 de
Fevereiro, pelas 19h00, uma
sensacional festa de São Valen-
tim, com jantar.

Esta festa terá lugar no Centro
Comunitário Na. Sra. de Fátima,
1815 rua Favreau, em Chome-
dey, Laval, e será animada pelo
conjunto Contact.

Entrada:  adultos, 25 valen-
tins;  crianças dos 6 aos 12 anos,
12 valentins.

Para reservas de bilhetes
contactar:  Luís Viveiros pelo
(450)662-3215 ou João Paulino
Linhares (450)669-3927.

Pequenos
anúncios

844 - 0388

Numa organização de Eddy & Hélio Productions, vai ter lugar no
Sábado, 14 de Fevereiro, às 19h, no salão da Igreja St-Enfant Jesus,
5037 St. Dominique, a festa de São Valentim com jantar-baile-
espectáculo.

Esta festa conta com a participação do romântico duo brasileiro

Valber & Vanille

Valber & Vanille, Carla Mar-
ques, e do conjunto Sky Queen.

Venha divertir-se neste Dia do
Amor com Valber & Vanille.

Para adquirir bilhetes:  Terra
Nossa Brasil 849-9337; J & L
Casa da Costura 844-4351;
Padaria Notre Maison 844-2169;
Flor do Lar 843-8909.  Para mais
informações: 288-3019.
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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

Convívio dos oriundos da Ribeira Grande
Vai ter um ano em cheio!

Por António Vallacorba

O Convívio dos Naturais do
Concelho da Ribeira Grande de
Montreal (CNCRGM), presen-
temente presidido pelo in-
dustrial Ildeberto Silva, vai ter
neste ano corrente, um 2004
através do qual estará em muita
evidência por mor das várias

acções de fé, devoção, soli-
dariedade e filantropia em que
se vê protagonista.

Afora o habitual encontro de
confraternização que normal-
mente decorre em Outubro,
registe-se, para já, a festa em
honra de Nossa Senhora dos
Milagres, que se realizará no 7
de Fevereiro, no subsolo da
Igreja de Santa Cruz, tendo
como pontos de realce o tra-
dicional “cantar às estrelas” e a
actuação do popular artista luso-
americano, Marc Dennis, que
para tal se deslocará expres-
samente dos Estados Unidos, a
par de “improvisadores” locais
e jantar (bufete) tipicamente
açoriano.

Abrimos aqui um parênteses
para informar que, como vem
sendo tradição, na noite de 31 de

Janeiro e dia 1 de Fevereiro os
membros do convívio irão
“cantar às estrelas” às casas de
várias pessoas amigas. Quem
estiver interessado, deverá
contactar  o Ildeberto, através
do (514) 270.4764.

Um mês depois, mais precisa-
mente no dia 6 de Março, e
também no referido subsolo
daquele templo, realizar-se-á
um jantar-dançante para a
angariação de fundos desti-
nados à aquisição de janelas
termais destinadas ao Salão
Nobre do Centro Comunitário
local.

Como é do conhecimento

geral, a Missão Portuguesa
Santa Cruz, com a prestimosa
colaboração de grupos a ela
ligados, empresas, colectivi-
dades e outros indivíduos, tem
estado a promover acções de
solidariedade para equipar as
diferentes salas daquela estru-
tura com janelas novas, pas-
sando cada uma das salas a
chamar-se o nome que por-
ventura tem ficado combinado
entre o responsável da Missão,
padre José Maria Cardoso, e as
demais pessoas e/ou institui-
ções envolvidas.

Segundo o presidente do
convívio ribeiragrandense, com
esta acção de solidariedade em
que se vai envolver, destinada à
compra de nove janelas, no
custo de 16 mil dólares, o
referido salão passará a chamar-

se “Sala do Divino Espírito
Santo”. Para tal, nas suas duas
presentes vitrinas ficarão
patentes a coroa do Divino e o
brasão do concelho da Ribeira
Grande.

Não obstante o facto de cada
uma das actividades ter o seu
próprio mérito, contudo a
realização com que está in-
cumbida dos festejos em louvor
do Divino Espírito Santo, será
um passo marcante na vida dos
convívios. Na verdade, será um
dos momentos mais altos de
toda a sua existência!

Para os que desconhecem tal
facto, o Convívio dos Naturais

do Concelho da Ribeira Grande
de Montreal é o mordomo para
a edição das festas deste ano. E,
o que será mais relevante é a
particularidade de esse evento
ir marcar a passagem dos 25
anos da realização dos festejos
na Missão Portuguesa Santa
Cruz.

Entretanto, cada um dos
membros deste convívio tem
tido em sua casa os símbolos do
Divino Espírito Santo, em
virtude do que se hão orga-
nizado as respectivas sessões
de rezar o terço.

Por conseguinte, Ildeberto e
Graça Silva foram os últimos
membros do convívio  a realizar
recentemente um evento
semelhante, ao qual compare-
ceram várias dezenas de de-
votos.

Como é hábito nestes mo-
mentos, seguiu-se um muito
agradável serão de confrater-
nização, com comes e bebes à
discrição, música e danças à boa
tradição das nossas gentes.

No ensejo, também, e es-
tando-se na altura na semana do
Dia dos Reis, a Connie Freire
encenou uma vistosa vinda dos
Reis Magos, com que muito se
distinguiram os elementos en-
volvidos e marcou uma pas-
sagem muito curiosa das nossas
tradições.

Parabéns a todos, com votos
das maiores felicidades para as
nobres causas com que o
convívio se dignou envolver.

Comunicado
Gostaria de participar no processo de alfabetização de adultos?
Tem disponibilidade duas vezes por semana durante o dia?
Se sim, o CASCM precisa de si.
Procuramos formadores benévolos para o programa de

alfabetização em língua portuguesa. Contacte-nos. CASCM tel.: 842-
8045

A sua implicação será a garantia do sucesso!

Convite aos pais da comunidade
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal, convida os

pais da comunidade portuguesa que têm crianças a frequentar a
escola primária a participar numa formação gratuita que terá lugar
no fim de Janeiro de 2004.

Esta formação tem por objectivo ajudar os pais a melhor enfrentar
os novos desafios de hoje, tais como os deveres escolares, os
problemas de comportamento e de disciplina assim como a
comunicação entre os pais e a escola.  Os pais terão a oportunidade
de partilhar as suas experiências a fim de desenvolver estratégias
novas e uma relação harmoniosa com os seus filhos.

Os pais interessados devem obrigatoriamente inscrever-se até
ao dia 23 de Janeiro de 2004 telefonando para o CASCM através do
número de telefone 514-842-8045 ou apresentando-se directamente
no 32 do boul. St. Joseph Oeste.

Não percam esta oportunidade única !

Oferta de cursos
O Centre des Femmes de Montreal informa que a partir do 27 de

Janeiro aceita inscrições, às terças e quintas das 09h30 às 12h30 e
das 18h às 21h, para os seguintes cursos.

Informática:  Excel (21 horas por 80$); Windows e Word (36 horas
por 145$)

Línguas: espanhol básico ou  Inglês (39 horas por 90$)
Para mais informações: 514.842.4780.
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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
Dr. JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                288-2082

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
4270 Papineau, Mensagem 525-9575
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

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

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

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

Senhor Sirifo
Médio espiritual africano de nascimento

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

Ligue agora ! (514) 486-2714

Grande médio
vidente africano

Resolve os seus mais difíceis problemas.
Especialista no amor. Regresso do ente querido.
Cura a impotência. Sorte no negócio e dinheiro.
Resultados rápidos e eficazes. Contacte-me pouco
importa o vosso problema; satisfação garantida e
sigilo completo.

Tel. 514) 271-0810 Cel.:(514) 758-8122

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

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

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

A. S.

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

DU CARTIER INC

Inês Voltz
Agent immobilier Affilié

Courtier Immobilier Agrée

Esc : (514) 731-7575
Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

Profissionalismo
com  o

entusiasmo brasileiro

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

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.

Jornal  A Voz de Portugal
o seu jornal  todas
as quartas-feiras
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Serviços & negócios
PRECISA-SE

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

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

Lúcie  ou Fernanda
(514) 426-1588

DIVERSOS

Para mais informações :

Gostaria de perder peso e melhorar
os seus níveis de energia ?

(514) 826-3996
(514) 979-3996

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Charcutaria Noel em Montreal-Norte,
procura homem 25-50 anos para
embalar carne. Tempo inteiro, bom
salário. Deve falar Francês.

Salvatore
323-0256

Paisagista com ou sem exp. para
trabalho de jardinagem.

Vitorino
(450) 462-4273

Precisa-se carniceiro e ajudante de
carniceiro, com carta de condução.

593-1114

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

Olga
582-1771

Professora de Inglês, formada e c/
experiência, dá aulas a particulares
ou outros, todos os níveis.
Horário flexível. Preço: $30.00/hora
Para informações:

Savanna Denise
(514) 573-0125

englishtutormontreal@hotmail.com

109 000$

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

Arlindo  Alain Velosa

ST-MICHEL
8x4½ renovados, bem situado.
Rendimento $36.300.
Preço : $339.000
negociável

VILLERAY
Grande 6½ renovado c/
materiais de qualidade supe-
rior. Quintal e cave privada

CONDO
CONDO

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

83  CASAS  VENDIDAS  EM

VENDIDA

VENDIDA

VILLERAY

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

AHUNTSIC

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

$229.000.

NOVO NO MERCADO

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

Olívia Paiva Joseph Oliveira

DU CARTIER INC

PLATEAU
ST-URBAIN

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

PLATEAU
6x4½, boas divisões,
com cave, aqueci-
mento eléctrico, bem
situado, zona procu-
rada, em boas
condições. Rendas :
$36.000/ano.

C o t t a g e ,
destaca-do,
1992, cave
s e m i -
a c a b a d a ,
lareira, etc.
Bela casa.

ST- HUBERT
NOVO NO MERCADO

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

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

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

EXPERIENCE
Hall of Fame

Club 100%OR

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

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

ST-MICHEL
8 plex bem situado.

Grandes apartamentos
Preço : $329.000

VILLERAY
Bom triplex. Bem situado

Preço : $259.000

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

NOVIDADE

VENDIDA

Vendida

VENDID
A

VENDID
A

VENDIDO

Triplex 1x5½ +3x3½, aqueci-
mento eléctrico,bom para pro-
prietário ocupante. $289.000

ST-MICHEL

5292 rua Bélanger

“Cottage”recente.
Cave acabada. Garagem.
Deve visitar  $239.500

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

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

António  GomesAntónio  GomesAntónio  GomesAntónio  GomesAntónio  Gomes

Negociável

VENDI DA

VILLERAY

Rua St-Hubert, 2x 3½, com
espaço comercial, cave.
Proprietário tem de vender.
Negociável. $203.000

MONTREAL-
NORTE

Duplex semi-comercial com
1x5½, aquecimento
eléctrico $189.000

2x4½+bachelor 3½ comple-
tamente novo. Aquecimento
eléctrico. Portas e varandas
novas. $245.000

ST-MICHEL

 2x5½ + 2 comércios.
Aquecimento eléctrico,
lareira. $315.000

R.D.P.

RDP
Condo-app. excelente condição.

Livre imediatamente $189.000. negociável

Oferta de Emprego
O Centre Chiropratique Santé Plus, situado em Anjou, procura  pessoa gostando de
trabalhar com o público, dinâmica, responsável e pronta a aceitar desafios para satisfazer
um posto de assistente quiroprática na clínica. Pré-requisitos:  Francês, Inglês e
Português; conhecimento de informática (Microsoft Word, Windows 2000, Excel). A pessoa
escolhida deverá além do mais, responder ao telefone, dirigir os pacientes, trabalhar em
equipa com os assistentes e doutores. Horário: 13h às 19 h, cerca de 30 h / semana. Um
conhecimento da quiroprática será uma vantagem mas uma formação contínua será
dada a este nível. O salário de base será em função da experiência e implicação. Favor
enviar o seu CV para a Clínica.

Para mais informações contactar: Elise Robert (514)  212-5156
Centre Chiropratique Santé Plus

7050, Jean Talon, Este (suite 20)
Anjou, Qc.  H1M 3M1   (514)  351-1716

dechene@qc.aira.com

Predial
213 Rachel

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

8 ap.Bom investimento

Este
Tel. 845-7201J. Vieira

Cel. 914-3491
C.Modesto

Cel. 235-0906

Villeray

9 app.Boa condição

St-Michel
Propriedade

comercial
c/ garagens

para lavagem
de carros. Bom
investimento.

A Predial vende há mais de 25 anos

Empregada doméstica para limpeza às
sextas-feiras. Possibilidade de mais
dias.

(514) 274-4658
(514) 277-6625

Empregada p/trabalho em padaria ao
sábado e domingo das 6h às 13h

385-4361

Pessoa para lavar louça a tempo inteiro.
Bom salário Restaurante erm Ville St-
Laurent

Fábio
(514) 747-7809

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
paisagistas situada na “rive-sud”. Deve
falar Francês e de preferência ter
conhecimentos de Inglês.
Bom salário.

Roberto
(4500 678-1588

Cabeleireiros, esteticista. Local
disponível em salo de cabeleireiro no
Plateau Mont-Royal.
Para mais informações:

(514) 521-2364

Empregada doméstica c/exp. para
limpeza à quinta-feira.

277-8595
a partir das 12h

 Pessoa responsável para limpeza a
tempo parcial, de escritório situado em
WestIsland. Deve possuir carro.

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

Pequenos anúncios
844-0388
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Comunidade

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

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

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

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

✁✁✁✁✁

DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649DESDE $649

Crónica sobre vinhos portugueses
O resto da consoada...

Por Amadeu Moura

Na última crónica fiz uma pequena
resenha dos tintos provados durante a
quadra natalícia. Em casa de amigos fui
obsequiado com o mítico tinto Barca
Velha 81 e 82, o bairradino Solar das
Francesas 1968 e o Dão Meia Encosta
Garrafeira de 1980.

Curiosamente, o BV 82 estava de
melhor saúde que o mano mais velho.
Quando os especialistas apontam mais
longevidade para o 81, este parecia mais

cansado. Uma má garrafa? Talvez. Os vinhos são como os atletas
de alta competição. Quando se pensa que eles vão superar-se, o
organismo vai-se abaixo. Há que comparar com as futuras garrafas
que se vão beber.

Já o bairradino, pela venerável idade que ostenta, impressionou
pela positiva. Estava cansado mas ainda tinha fôlego. Aguentou
durante 35 anos! Merece parabéns!

O Meia Encosta 1980, curtido pelos ares frios da Serra da Estrela,
estava pujante. Parecia um jovem GNR em vésperas de partir para
o Iraque: altivo e cheio de nervo!

Não sou um grande amador de vinhos brancos. No verão, adopto
o vinho verde pela sua frescura e acidez. Nos maduros, raramente
lhes toco, a não ser no Inverno. Mas têm aparecido no mercado
nacional grandes vinhos brancos, que convém divulgar. Um dos
melhores, todos os anos aparece na lista dos seleccionados, é o
Morgado Santa. Catherina, da região de Bucelas.

Presentemente está à venda na SAQ custando cerca de 22,80$.
O preço é puxado mas o vinho também é invulgar. Prova que em
Portugal também já se produzem bons brancos.

A preço mais acessível, temos de volta o ribatejano Planície, a
11,50$, que foi um sucesso de vendas.

Promoção
 Do dia 15 a 25 de Janeiro, os amadores do vinho alentejano Vinha

do Monte, podem comprá-lo com um desconto de 2$ por garrafa.
Fica a 10,95$, exactamente o mesmo valor de venda no Ontário.

Como purificar a nossa saúde
Por Maria Calisto

Hoje vamos falar de uma doença
que está cada vez mais presente na
nossa sociedade e quem sabe talvez
também  dentro da sua casa. O
problema da ‘’anorexie’’ e da
‘’boulimie’’.

Antes de falar dos efeitos dessas
doenças acho conveniente definir
antes de mais essas doenças que
podem ser mortais.

O que significa ‘’anorexie’’ e
‘’boulimie’’? A ‘’anorexie’’ é uma

doença psicológica. Esta doença é uma obsessão que temos acerca
do nosso peso.  Quanto mais magros  somos, mais queremos
emagrecer. Comemos só alimentos sem gordura. Estamos sempre
a pesar-nos.

 A ‘’boulimie’’ é precisamente o contrário da ‘’anorexie’’. Estamos
sempre a comer alimentos gordos. Depois de tanto comer, vamos
vomitar, bebemos muita água e fazemos muitos exercícios. Como
saber se alguém do vosso conhecimento sofre duma dessas
doenças.  As ‘’anorexiques’’,  nunca tem fome. Cortam a sua comida
aos bocadinhos e bebem muita água (sobretudo quente). Estão
sempre a pesar-se e só comem comida sem gordura. As
‘’boulimiques’’ são aqueles que estão sempre a comer doces mas
que depois de comerem vão para a casa de banho vomitar o que
acabaram de comer. Tudo isso para perder peso.

Se queremos ajudar alguém que sofre de uma dessas doenças,
nunca se deve de falar com essas pessoas de comida, nem de peso.
Não se deve obrigar a pessoa a comer nem dar-lhe comida com
gordura. Temos sobretudo que encorajar  essa pessoa a ver um
médico.  Não se esqueçam que para elas é muito difícil de admitir
o seu problema. No Canadá morrem anualmente cerca de 37 500
pessoas devido a uma dessas doenças. Devemos falar dos efeitos
dessa doença e ser muito abertos com os nossos jovens quando
estão chegando à adolescência. 95 porcento das pessoas que sofrem
dessas doenças são mulheres jovens entre os 15 e 24 anos. Na
sociedade de hoje a culpa dessas doenças é da moda e dos modelos.
Hoje parece que a sociedade vê a mulher como um símbolo. Para
conseguir no mundo artístico sobretudo em ‘’Hollywood’’ temos que
ser como uma ‘’Barbie’’, em plástico e artificiais final de tudo parece
que vivemos num mundo onde muitas jovens devem se sacrificar
para um dia se sentirem alguém. Devemos ter muito cuidado com
as(os) jovens de hoje e sobretudo não devemos ter medo de falar
com eles. A ‘’anorexie’’ e a ‘’boulimie’’ destroem muitas famílias.  A
todas as pessoas que sofrem dessa doença ou que já sofreram não
se esqueçam que somos o que somos e que mesmo se somos
magros ou gordos a nossa beleza está dentro de nós. Nunca deixem
de acreditar nos vossos sonhos porque só paramos de sonhar
quando morremos.

Bom apetite a todos e não pensem no peso, porque perder peso
também é um risco de perder a vida ou de ir para o hospital de
urgência por causa da fraqueza.

Do comer e do prazer
Por Natércia Rodrigues

Lamentavelmente parece que é mesmo assim, e que o que sabe
bem, ou faz mal, ou é pecado ou então engorda.

O prazer, ou melhor, os prazeres sensuais têm no imaginário de
todos nós uma excessividade que nunca se coaduna com a
contenção e as boas maneiras.

Não se pensa em banquetes sem gordura, açúcares, álcool e
outras coisas que sabem muito bem e fazem muito mal.  Banquetes
saudáveis de legumes e frutas ou acontecem nalgum recanto
longínquo e exótico ou então não passam  de bancas de mercado
com muita encenação.

Até acontecimentos, conhecimentos e encontros, que não
mexam na adrenalina nem activem emoções malandras são serões
familiares sem memória nem história.

Há qualquer coisa de voraz e alimentício na forma como
concebemos o prazer.

O desejo de alguém ou de alguma coisa tem de despertar água
na boca e deve culminar e cumprir-se na sensação de estar cheio
e pleno.

Daí que entre nós seja vulgar metáforas em que os prazeres da
mesa e da própria vida se misturam e se confundem.

Daí também que as interpretações dos comportamentos de base
dita instintiva sejam imediatismos, entre técnicos ou no senso
comum.  Comer ou beber de mais ou de menos, dormir ou ter sexo
por excesso ou defeito aparece sempre como sinal de uma falta ou
de uma compensação que indica  mal-estar e desconforto.

A maneira como cada época e cada cultura trata depois o assunto
é outra história, eventualmente mais complicada.

†

Maria do Natal Rodrigues Nunes
1931 – 2004

Faleceu em Montreal, no dia 18 de Janeiro de 2004,  com a
idade de 72 anos, a Sra. Maria do Natal Rodrigues Nunes, natural
de Terra Chã, Terceira, Açores.

Deixa na dor seu esposo Sr. Manuel Vieira Nunes, suas filhas
Rosa(Antero) e Ana(Victor), seus netos Paulo, Marco, Aida e
Elizabeth, seus bisnetos Zacary e Jade,  seu irmão, cunhadas,
sobrinhos(as), assim como outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar no dia 20 de Janeiro, após missa de corpo
presente, pelas 13h00, na igreja de Santa Cruz, seguindo depois
o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin Laval, onde irá a
sepultar, em cripta.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire Memoria
4231 boul. St-Laurent
Tel.  514 270-3112
Eduino 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.

O outro dia li num livro o
seguinte:  “ A glutonice é um
caminho directo para a luxúria,
e se  avançar mais um pouco,
para a perdição da alma.  Por
isso, luteranos, calvinistas e
outros aspirantes à perfeição
cristã, comem mal.  Os católicos
em  compensação , que nascem
resignados ao pecado original e
às fraquezas humanas, e a quem
o sacramento da confissão deixa
purificados e prontos para voltar
a pecar, são muito mais flexíveis
em relação à boa mesa…”

Vejam lá a sorte de vivermos
neste cantinho do mundo.
Graças a Deus!

Aqui vai uma receita:
Creme de ervilhas com

queijo
500 g. de ervilhas
700 g. de batatas
2 cebolas
2 dentes de alho
1 alho porro (apenas a parte

branca)
25 g. de manteiga
1 queijo de cabra pequeno
sal

Corte as cebolas, os dentes de
alho e o alho-porro aos pedaços
e refogue na manteiga.

Junte a batata, tempere e
envolva bem.  Acrescente as
ervilhas e 1,2 l de água e deixe
cozer em lume brando.  Retire
do lume, reserve algumas
ervilhas, triture a sopa e
rectifique os temperos.   Adicio-
ne as ervilhas que reservou e o
queijo aos cubos e sirva.

Pode até se quiser servir uma
sopa diferente, se torrar fatias
de pão barrar com o queijo e
levar a gratinar. Sirva com a
sopa de ervilhas e verá que
delícia.

Clube Portugal de Montreal
Convocatória

Ao abrigo dos Estatutos do Clube Portugal de Montreal, convoco
a Assembleia Geral a reunir-se na Sede da nossa Colectividade no
próximo Sábado, dia 31 de Janeiro de 2004, pelas 20h00, para uma
Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte ordem de

trabalhos:
1. Abertura da Assembleia-geral
2. Leitura e aprovação da ordem de trabalhos
3. Leitura e aprovação da acta da última Assembleia-geral
4. Apresentação das listas de candidatos aos Corpos

Gerentes para 2004
5. Eleição dos Corpos Gerentes para 2004
6. Discussão de assuntos de interesse para a Colectividade
7. Encerramento da Assembleia-geral
Se à hora marcada não houver número suficiente de associados

para formar quórum, dar-se-á início à assembleia-geral meia hora
depois com qualquer número de sócios presentes.

Antero Rodrigues
Presidente da Assembleia-geral
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Comunidade
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%.

Dia 24 de Janeiro
Noite de Fados

O restaurante Estrela do
Oceano organiza no sábado, dia
24 de Janeiro, pelas 19h30, uma
noite de fados, com jantar.

Os artistas convidados são
Jordelina Benfeito e Cristina
Rodrigues, que serão acompa-
nhadas à guitarra por António
Moniz e à viola por Libério
Lopes.

Faça já a sua reserva através
do (514) 844-4588 ou (514)889-
4588.

LIQUIDAÇÃO FINAL
50% a 70% de desconto

Importateur Distributeur
CÉRAMIQUES SOLANO

Pagamos-lhe
as taxas

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
PROCURA-SE EMPREGADA DE BALCÃO

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)

Esquecendo o essencial, num esfalfar de disputas estéreis. Neste
estado de irresponsabilidade colectiva, chega-se sempre à mesma
conclusão. O país pode continuar fazendo vida de rico, porém,
sofrendo de grandes carências de recursos, apenas lhes restam as
consequências dessa nefasta irresponsabilidade.

Quando dirá o povo, basta!? Já chega de absurdidade e de falsas
promessas.

De desonestidade intelectual.
Que se faça anualmente um referendo em forma de exame ao

trabalho dos eleitos. Prontos a substitui-los se necessário. Talvez
passassem a ser mais honestos para com os cidadãos.

Porque da forma como se pavoneiam e abusam da crença popular
durante os primeiros anos de cada mandato eleitoral, mostram-se
indignos de conviver connosco, mesmo se sorridentes e afáveis, no
curto espaço da campanha eleitoral seguinte.

Lá como cá, será tempo de se lhes dizer: Basta !

Quando dirá o povo: Basta!?
Cont  da  pág. 5

A velhice em Portugal

Por Lagoas da Silva

O envelhecimento, segundo um estudo recentemente realizado
em Portugal, é um fenómeno que se tem acentuado nas últimas
décadas e cujas causas, segundo valores encontrados, se devem às
profundas transformações económicas, sociais e culturais que se
verificaram nos últimos anos no nosso país.

Contudo, nunca como hoje, segundo a mesma fonte, a imagem
do envelhecimento foi tão negativa, o que se deve sobretudo, em
parte, a uma má qualidade de vida dos nossos velhos, à sua perda
progressiva de autonomia e a uma maior vulnerabilidade à doença,
o que contraria a tese “de que a longevidade estaria associada à boa
qualidade de vida”.

São os factores atrás referidos que levam normalmente os velhos
a procurarem os serviços de saúde, que, por razões várias, não

poderão nunca substituir os chamados serviços informais (os
prestados pela família), daí a necessidade urgente, particularmente
em Portugal, de um apoio cada vez mais acentuado à família,
enquanto prestadora de cuidados, envolvendo-a o mais possível no
processo de cuidar, privilegiando-a até, em relação às instituições
de solidariedade social ou, como muitos autores defendem,
integrando a família nas próprias instituições.

Os estudos a que nos vimos reportando, indicam-nos sociedades
onde ao longo dos tempos se concluiu que, nos casos onde o apoio
é informal (famílias) os velhos vivem uma vida melhor e até na
doença os resultados são sempre mais satisfatórios e acentuados,
sobretudo quando os técnicos de saúde chamam à coacção e
integram no processo de cura os familiares do velho doente.

Em Portugal, possivelmente por ser um país de emigração e de
nível cultural muito baixo, os hospitais abarrotam de idosos, uma
parte significativa não doente, que devido ao seu estado deveriam
manter-se integrados na família com o apoio da Segurança Social,
o que seria muito menos oneroso para o Estado, porque libertaria
centenas de camas, milhares de técnicos de saúde e todos os outros
serviços que normalmente funcionam como apoiantes dos
hospitais.

Mas no nosso país o sistema actual está inquinado e o que
acontece no que ao idoso diz respeito, acontece com muitas outras
coisas e em muitos outros sectores da vida portuguesa, onde, quase
nada funciona, ou funciona como deveria funcionar.

 Os hospitais são instituições destinadas a receber e a manter
hospitalizados apenas doentes, independentemente da idade de que
cada um, e nunca instituições destinadas a receber e a manter
acamados milhares de velhos, como aliás, hoje acontece, idosos
cujo destino devia ser outro, para seu bem, para bem do Estado e
para bem da própria sociedade.

À que cuidar dos nossos idosos, ajudando a mantê-los o mais
tempo possível no seio das famílias, método menos dispendioso
para o Estado e sobretudo eticamente mais correcto, já que a família,
em nossa opinião, é considerada como o espaço onde se concentra
a força de maior suporte informal, e é também aquela que melhor
assume o papel na prevenção de crises, sobretudo as crises criadas
pela doença.

Há que mudar com urgência o rumo das coisas se não queremos
ver cada vez mais sobrelotados os nossos hospitais com pessoas
não doentes, sobrecarregados os nossos técnicos de saúde e
amargurado o viver dos nossos velhos.

P. S.
Utilizo a palavra velho, por não gostar da palavra idoso.

o processo Casa Pia foram cometidos diversos atentados ao Código
Deontológico dos Jornalistas e ainda mais ao bom-senso e bom
gosto.  O número de atentados da TVI supera tudo, mas foi seguido
pela SIC, pela RTP, pelo “24 Horas”, pelo “Diário de Notícias”, pelo
“Correio da Manhã” e até pelo “Público” e pelo Expresso, se
procurarmos com espírito totalmente isento.  Os próprios jornais
da Internet não lhes ficaram atrás e, em certos casos, ultrapassaram
e a rádio não foi melhor.  Tudo isto é verdade.

Também é verdade que muita boa gente tem, ultimamente,
proposto sanções maiores para os jornais que violam o segredo de
Justiça, alguns lançando mão de artifícios como passar a
responsabilizar não só o jornalista como os meios de comunicação;
outros acham que os limites à liberdade de informação devem ser
mais bem definidos.  E até o Presidente da República, num discurso
que prometia mais do que o seu resultado, acabou por atirar as
culpas para cima dos jornais.

Não se pretende que existam manobras censórias ou
diminuidoras do direito de informar – nada disso.  As pessoas que
têm feito propostas conhecem bem o valor da liberdade de Imprensa
como factor essencial da democracia.  O único problema é que até
agora toda a gente se tem ocupado do mensageiro e não da
mensagem.

E a mensagem é, do meu ponto de vista, mais preocupante do que
o mensageiro.  A mensagem é que é possível apensar cartas
anónimas que visam o Presidente da República a um processo ou
colocar a foto do Cardeal Patriarca e de um ex-Presidente com o
objectivo de identificar suspeitos. A mensagem é que a investigação
não gosta de gente famosa, ou de gente que considera poderosa,
e utiliza, de forma enviesada o poder que tem para desprestigiar e
atingir outros na sua dignidade”.

Vi, Li, Ouvi e para Vós Escrevi
Cont  da  pág. 4

COMUNICADO
Tendo em vista o melhor esclarecimento possível dos

portugueses residentes no estrangeiro relativamente aos
procedimentos a adoptar no âmbito das novas obrigações militares,
o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e a Direcção
Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas
informam:

1. Pela Lei do Serviço Militar, aprovada em 1999, e o
respectivo Regulamento, aprovado em 2000, foram introduzidas,
no âmbito das obrigações militares e respectivos procedimentos,
alterações resultantes da evolução do modelo de prestação do
serviço militar baseado na conscrição, característica do serviço
efectivo normal, para o voluntariado em tempo de paz.

2. De acordo com aquelas disposições legais o período
transitório para o cumprimento das obrigações militares que se tem
mantido, terminará em Novembro de 2004. A partir daquela data
o recrutamento militar passará a ser realizado em regime de
voluntariado e de contrato.

3. Os cidadãos nacionais, incluindo os que residem no
estrangeiro, que já realizaram Provas de Classificação e Selecção
para o Serviço Efectivo Normal e que constam do Edital de
incorporação para 2004, poderão ainda vir a ser incorporados
segundo o regime provisório, até Novembro de 2004.

4. Os cidadãos sujeitos a obrigações militares que não
tenham cumprido o Serviço Efectivo Normal, transitam para a
reserva de recrutamento. Transitam também para a reserva
territorial, os cidadãos recenseados em Janeiro de 2004 e anos
seguintes.

5. Deste modo, deixarão de ter lugar, a partir de 1 de Janeiro
de 2004, as tradicionais operações de adiamento do serviço militar
efectivo normal que habitualmente congestionavam os consulados
portugueses no início de cada ano civil.

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

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

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

F.S.

Oração à Nossa Querida Mãe

Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e guardais todos os dias, Vós que sois
a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o coração, eu Vos
peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça por mais
difícil que seja (fazer o pedido). Sei que Vós me ajudareis, me
acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.

Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que seja.
Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.

F.S.

Oração  S. Judas Tadeu
S. Judas Tadeu, advogado dos casos difíceis e desesperados
Reze 9 Avé Marias durante 9 dias.  Pede três desejos, um de

negócios e dois impossíveis.  No nono dia publicar este aviso.
Cumprir-se-ão ainda que não acredites.

F.S.

Agradeço a Santa Face de Jesus pelo favor obtido.
F. S.
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Desporto

Dia 25 de Fevereiro - Edição Especial das Noivas
Na nossa edição do dia 25 de Fevereiro, 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 !

SISTEMAS

INTRACOMMAR.NET

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

Reparações de parabólicas grandes e pequenas

7702 rua Juliette • V. LaSalle

• EXPRESSVU
• STARCHOICE

SISTEMAS
a partir de

$199.00
SISTEMAS

SISTEMAS

• HIGH SPEED INTERNET
$45. / MÊS

MODEM  INCLUÍDO

     INTERNET SEM FIOS
     HIGH SPEED INTERNET
     PARABÓLICAS DE 18”

     OU MAIORES

Número ilimitado
de chamadas telefónicas de longa distância :

Canadá/EUA através da Internet

$99. / mês

Prop.: A. Januário  364-0795

• High  speed  internet
•Venda  •Serviço • Reparação

Superliga
 Atenções concentradas no fundo da tabela

 A 18ª jornada da Superliga de
futebol encerrou na paqssada
segunda-feira  com a realização
de duas partidas, o Estrela da
Amadora- Belenenses e o União
de Leiria-Vitória Guimarães, no

“rescaldo” da vitória de do-
mingo do Benfica sobre o
Boavista (3-2).Depois do triunfo
dos “encarnados”, que manti-
veram a diferença pontual que

os separa do líder FC Porto e do
rival Sporting, incólumes na
deslocação a Braga (3-0) e na
recepção à Académica (2-0),
respectivamente, a ronda pros-
segue com a recepção do
“lanterna vermelha” Estrela da
Amadora ao 12º classificado
Belenenses.Depois de um

início de campeonato promis-
sor, a equipa do Restelo chega à
Amadora a precisar de vitórias
para se manter no meio da
tabela, enquanto a equipa da
casa tentará obter o sua quarto

triunfo no campeonato, depois
de ter vencido a Académica (2-
1) na última jornada da primeira
volta.O encontro da Reboleira
está marcado para as 19:45, 45

minutos antes do início da
partida de Leiria, que colocará
frente-a-frente uma União que
ocupa o 13º lugar e um Vitória,
16º classificado, com a Acadé-
mica ao seu alcance .A precisar
de um triunfo para escapar à
zona de despromoção, a for-
mação orientada por Jorge

Jesus terá pela frente uma
equipa que se encontra longe
dos níveis da temporada pas-
sada, mas que na última ronda
conseguiu travar (3-3) o Benfica
em casa.Programa da 18ª

jornada da Superliga:- Sexta-
feira (16 Jan):Beira-Mar -
Marítimo, 2-2- Sábado (17
Jan):Sporting - Académica

Coimbra, 2-0Braga - FC Porto, 0-
3- Domingo (18 Jan):Alverca -
Gil Vicente, 0-0Rio Ave - Mo-
reirense, 1-1Paços de Ferreira -
Nacional, 1-1Benfica - Boavista,
3-2-Segunda-feira (19  Jan):
Estrela Amadora - Bele-nenses,
2-2 União Leiria - Vitória Gui-
marães, 0-0

Simao Sabrosa do Benfica remata perante o olhar de Ricardo Sousa e Viveros do Boavista durante o
jogo da Superliga. Benfica ganhou 3-2

Os jogadores do Pedro Barbosa,Lourenco,Liedson e Carlos Martins festejam o golo marcado pelo
primeiro no jogo da Superliga de futebol, realizado no estadio Alvalade XXI.

Resultados
Beira-Mar - Marítimo, 2-2
Sporting - Académica , 2-0
Braga - FC Porto, 0-3
Alverca - Gil Vicente, 0-0
Rio Ave - Moreirense, 1-1
P. de Ferreira - Nacional, 1-1
Benfica - Boavista, 3-2
E. Amadora - Belenenses, 2-2
U. Leiria - V. Guimarães, 0-0
Programa da 19ª jornada:
- Sexta-feira (23 Jan):
Marítimo - Alverca 21:30

(SportTV)
- Sábado (24 Jan):
FC Porto - Estrela Amadora

19:15 (SportTV)
Belenenses - Sporting 21:15

(RTP1)
- Domingo (25 Jan):
Gil Vicente - Rio Ave 16:00
Moreirense - P. Ferreira 16:00
Nacional - S. Braga 16:00
Académica - U. Leiria 16:00
Vitória Guimarães - Benfica

19:45 (SportTV)
- Segunda-feira (26 Jan):
Boavista - Beira-Mar 19:45

(SportTV)

 “DERLEI” (FC Porto)-     13 g.
 “BENNI” (FC Porto)-       10
J.CÉSAR (Est. Amadora)-  9
 RODOLFO (Alverca)-        8
RICARDO (Boavista)
SIMÄO (Benfica)
ADRIANO (Nacional)
WIJNHARD (Beira-Mar)-  7
 ANTCHOUET (Belenenses)
 SOKOTA (Benfica)
 “WENDER” (Braga)
“S. BAIANO” (Nacional)
EVANDRO (Rio Ave)
LIEDSON (Sporting)
FERREIRA (Gil Vicente)-   6
PEDRO BARBOSA (Sporting)
 ROCHEMBACK (Sporting)

Melhores
marcadores

Classificação
1 FC PORTO :            48
2 SPORTING :            43
3 BENFICA :            37
4 SP.BRAGA :            33
5 BEIRA-MAR :            31
6 MARITIMO :            29
7 BOAVISTA :            27
8 NACIONAL :           24
9 G>  VICENTE:           22
10 RIO AVE :           22
11 MOREIRENSE :     20
12 BELENENSES :     19
13 UNIAO LEIRIA:     19
14 ALVERCA :          18
15 ACADEMICA :       15
16 GUIMARAES :        15
17 P.FERREIRA :         14
18 EST.AMADORA :  11

Pratique desporto...
Desporto é saúde!

Cuide de si!

Liga de Honra
Estoril e Varzim venceram e
deixam Naval para trás

O Estoril e o Varzim vence-
ram  as suas partidas frente ao
Sporting da Covilhã e Ovarense,
respectivamente, e distancia-
ram-se da Naval, terceira
classificada, surpreendida em
casa pelo Aves, na 18ª jornada da
Liga de Honra de futebol.Um
golo solitário de Horvath, a dez
minutos do final, permitiu à
equipa “canarinha” somar os
três pontos na deslocação ao
reduto do Sporting da Covilhã,
e sobretudo, manter três pontos
de vantagem sobre o perse-
guidor Varzim.Na Póvoa, a
equipa da casa até começou a
perder, com o golo madrugador
da Ovarense, logo no primeiro
minuto, mas logrou restabele-
cer a igualdade dois minutos
depois. Aos seis já os poveiros
lideravam por 2-1.O Varzim
acabou por alcançar uma
goleada (5-2) já no segundo
tempo, facto que permite à
equipa treinada por Horácio
Gonçalves assumir-se como a
principal opositora à liderança
da equipa da Linha.Já a Naval 1º
de Maio, a jogar na Figueira da
Foz, deixou-se surpreender
pelo Desportivo das Aves (1-0),
que somou três importantes
pontos na fuga aos lugares de
despromoção.A equipa figuei-
rense somou a primeira derrota
caseira e perdeu terreno para os
dois primeiros, mantendo-se na

terceira posição, a quatro
pontos do Varzim e a seis do
líder Estoril.O Penafiel (5º com
31 pontos) também perdeu em
casa, frente ao Marco, por 1-0, e
atrasou-se na corrida à Su-
perliga, tal como o Vitória de
Setúbal, (4º com 31 pontos), que
não foi além de um empate a 3-
3, em Portimão.Destaque ainda
para a derrota do Maia em Santa
Maria da Feira, onde o Feirense
goleou por 6-1, com Carlos Pinto
a realizar um “hat- trick”.

Classificação
1 ESTORIL :            38
2 VARZIM :            36
3 NAVAL :            32
4 VIT.SETUBAL :          31
5 PENAFIEL :                 31
6 SALGUEIROS :           28
7 FEIRENSE :                 25
8 DESP.CHAVES :        24
9 PORTIMONENSE:   24
10 LEIXOES :                 23
11 SANTA CLARA :      22
12 FELGUEIRAS :         22
13 MAIA :             22
14 DESP.AVES :             21
15 OVARENSE :             20
16 MARCO :                    19
17 U.MADEIRA :           13
18 SP.COVILHA :          11


