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Comunicação
Comunicação Social
Social terá
terá novo
novo controlo
controlo
A palavra de
ordem é... ser leal! PS e PSD chegam a acordo sobre este ponto constitucional
Por Fernando Cruz Gomes
As coisas são... o que são. E, de
momento, nos Açores, à falta de
melhores “causas” há quem se
entretenha a enlamear caminhos. E a
atirar pedras que, de uma forma
geral, fazem “ricochete”. Ponta
Delgada, onde ainda não há muito
estivemos por oito dias... parece ser
uma cidade em recuperação notável
de um marasmo que, não há muito,
quase metia dó. Abrem-se novas
perspectivas e incentiva-se a
criatividade para quem quer o melhor
para a sua terra... E a responsabilidade desse avanço tem um rosto.
Chama-se Berta Cabral.
Dizer-se isto daquela autarca não se
afigura “bom” para os actuais
detentores do Poder regional. Se eles
passaram os dois mandatos que
levam no baú das recordações (que
pouco mais poderá ser) a fazer que
andavam... sem andar!
De longe, pelos vistos, vê-se
melhor. E o rosto visível de toda esta
transformação para melhor é, sem
dúvida, o de Berta Cabral. De tal
forma ela tem actuado que começa a
ser um “perigo” para os que
entendem que as autárquicas que os
social-democratas ganharam, não há
muito, em vitória estrondosa, podem
ser bem a antecâmara de uma outra
vitória de que já ninguém parece
duvidar. As Eleições Regionais serão,
sem dúvida, influenciadas pelas
eleições municipais (que o PSD
ganhou) e pelas eleições para a
Assembleia da República (que
sorriram igualmente aos socialdemocratas).
Aquela senhora é, de facto, um
“perigo”. Sobretudo se ela arregaçar
as mangas e entrar na liça de
campanha pelo seu partido, com o
entusiasmo que todos lhe conhecem.
É mesmo um “perigo” que importa
abater, sob pena de serem abatidos
por ela. Talvez por isso se anote,
desde já, alguns pigmeus adjuntos a
Ver pág.8

Maioria parlamentar e PS
manifestaram-se de acordo em
constitucionalizar uma nova entidade
reguladora da comunicação social,
independente do Governo, embora
persistam as divergências sobre a
compatibilização da liberdade de
imprensa e direitos pessoais.
Os socialistas rejeitam a pretensão
da maioria PSD/CDS de introduzir na
revisão constitucional em curso a
compatibilização entre a liberdade de
imprensa e o respeito pelos direitos de
personalidade, alegando que o respeito
pelos direitos, liberdades e garantias já
prevista na lei fundamental é suficiente.
O PS apresentou, na comissão de
revisão constitucional, as suas
propostas para o sector da
comunicação social que passam, tal
como a proposta conjunta do PSD/
CDS-PP, pela substituição da Alta
Autoridade para a Comunicação social
por uma entidade administrativa
independente, cujos membros seriam
designados pela Assembleia da
Ver pág.2

ICEP Moderno num Portugal Moderno?
Por Luís Tavares Bello

O grupo de jornalistas na companhia do presidente da Região Turística Verde
Minho Dr. Henrique Moura

Le Petit Portugal

Há uns tempos a esta parte os
políticos portugueses têm feito a
apologia de um Portugal Moderno.
Embora em diversos sectores essa
modernidade fosse evidente, a mesma
tem sido menos visível precisamente
entre aqueles que mais a apregoam e
respectivos subordinados.
Eis porem, que segundo parece
novos ventos começam finalmente a
soprar na boa direcção e, resta-nos
esperar, que não sejam apenas efeito de
algum pequeno ciclone fortuito, mas
sim de uma nova brisa carregada de
boas intenções.
Após a solução inteligente da lei da
Nacionalidade, eis que o ICEP, qual
leão adormecido, resolve acordar

duma profunda letargia e compreender
que os milhões de emigrantes
espalhados pelo mundo, são por certo
os melhores motores de promoção de
Portugal quer no campo comercial
como turístico, para já não falar na
divulgação da cultura portuguesa.
Vem isto a propósito do convite feito
pelo organismo citado a dezasseis
jornalistas da diáspora a participar
numa Visita Educacional Turismo
Étnico à BTL/Alentejo/Euro 2004.
Do Brasil estiveram presentes
Adelaide Fernandes da Revista Naus’s
e Angélica Torrão do jornal Portugal
em Foco, ambas de S.Paulo. Também
de origem brasileira era Maria C.
Ver pág.7
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4257 Hotel de Ville, Montreal
Tel.: 849-3426
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Clermont paga
a 1ª prestação

363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301
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Comece o Inverno com o bom pé com Clermont
Contacte o vosso conselheiro António Saraiva

Clermont, é bem claro. É menos caro!
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A bordo e em terra celebramos Portugalidade
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Manchetes
PS e PSD chegam a acordo sobre
este ponto constitucional
Cont da pág. 1

República, através de uma lei de
maioria qualificada (dois terços
dos deputados).
“O actual modelo de regulação da comunicação social
esgotou-se”, afirmou o coordenador do PS para a revisão
constitucional Alberto Martins,
denunciando “a incapacidade
de cumprimento das normas e
as dificuldades técnicas de
fiscalização” da Alta Autoridade
da Comunicação Social.
No mesmo sentido, o deputado do PSD Jorge Neto denunciou o “desajustamento da alta
autoridade, perante o incumprimento sistemático das normas
em vigor”, sublinhando que a
alteração prevista “será um
passo de gigante para o reforço
do Estado democrático”.
Se nesta matéria o acordo
entre os dois maiores partidos,
necessário para alterar a Constituição, parece garantido, o
mesmo não acontece com outra
das “bandeiras” proposta pela
maioria para o sector: a obrigatoriedade da liberdade de
imprensa respeitar “os direitos
de personalidade, dos cidadãos
em geral, e em particular pela

formação de crianças e jovens”.
“A liberdade de imprensa não
é absoluta, tem um valor
acrescido porque integra o
ingrediente da publicidade, mas
houve uma mistificação que
criou a ideia de que este direito
é absoluto”, criticou a deputada
do PSD Assunção Esteves.
A presidente da Comissão de
Assuntos Constitucionais responsabilizou também os agentes políticos por esta situação,
acusando “quer maiorias quer
minorias” de “não conseguirem
vencer a hipnose da comunicação social”.
“A liberdade de imprensa
carece de compatibilização com
direitos fundamentais pessoais.
Não é demais que a Constituição repita esse princípio para
o clarificar”, acrescentou, defendendo a proposta apresentada pela maioria com esse
objectivo.
No entanto, o PS afirmou
imediatamente, através do
deputado José Magalhães, que
os socialistas “não se inclinam
para votar favoravelmente
qualquer alteração deste tipo”.
“Os direitos de personalidade

(514) 484-3795
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são uma categoria do direito
civil e não estão consagrados na
Constituição, que já prevê o
respeito pelos direitos, liberdades e garantias”, justificou o
socialista Vitalino Canas.
Outros pontos de divisão
entre a maioria e o PS na área da
comunicação social incidem
nas competências da futura
entidade administrativa independente.
Os socialistas querem que
este organismo assegure “a
possibilidade de expressão e
confronto das diferentes correntes de opinião” nos meios de
comunicação social, uma hipótese que o PSD considerou “um
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lapso”, sublinhando que apenas
o sector público deve estar
obrigado a esta determinação.
O PS inclui ainda entre as
competências da nova entidade
a garantia do cumprimento do
exercício do direito de antena,
uma matéria que os sociaisdemocratas consideram “estar
fora das suas funções”.
Também o Bloco de Esquerda apresentou propostas para
regular a comunicação social
que passam pela criação de uma
nova entidade, com os bloquistas a detalharem na sua
sugestão de revisão constitucional a composição deste
órgão.

A palavra de ordem é... ser leal!
Cont da pág. 5

encarniçarem-se contra a forma de ser e estar na política daquela
que é, hoje, a presidente da Associação dos Municípios dos Açores.
E que é uma senhora que sabe pisar as alcatifas dos palácios... mas
aprendeu a entrar nas choupanas dos que têm menos
possibilidades.
Chega a parecer que os adversários desta “mulher de armas”, de
um valor e de uma transparência a toda a prova, sabem que em Ponta
Delgada e em São Miguel... as eleições se ganham do lado em que
Berta Cabral estiver. Como aconteceu nas eleições autárquicas de
2001, o que pôs a tal pedra no sapato que ainda há quem não tenha
esquecido. A pouco e pouco, os autarcas do PSD são alvos a abater...
E quando se diz, como ainda há dias, vimos em letra de forma, que
Berta Cabral decaiu... pretende-se tão somente afirmar que ela
deixou de fazer o jogo dos que, decrépitos como estão, jogam o jogo
do “chama antes que te chamem...” Mesmo nunca o tendo feito,
entendem os detractores - que já são sobejamente conhecidos Berta Cabral poderia ter feito... o tal jogo, deixando rolar o tempo,
pugnando pelas “primeiras pedras” e pouco pelas “segundas”,
prometendo muito e cumprindo pouco. Só que Berta Cabral
entende o jogo democrático ao contrário...
Quando se bate em Berta Cabral pretende-se... bater no ideal que
ela personifica. Tenta-se mesmo atirá-la contra o seu líder, a quem
assacam falta de credibilidade popular. A Berta que eles queriam...
não existe. Nunca existiu. Fazê-la passar, “discretamente” pelo
conclave maior dos social-democratas não é sério... e muito menos
leal. Só que, em certos arraiais, já há pouca gente “leal”, mesmo
aquela que da qualidade maior do homem só... lhe copiou o nome.
E como quem não tem cão... caça com gato, até a falta de lealdade...
leva a que se escreva que, na Câmara, as coisas vão mal...! Aí quase
concordamos. Fosse o elenco camarário - ou a sua presidente, claro
- da cor que orienta o Governo Regional, decerto, que o concelho
tinha mais apoios dos Césares que vamos tendo. Como acontece,
de resto, noutras câmaras e noutras juntas de freguesia... que
apostaram em afastar-se dos socialistas que hoje pontificam (por
mais pouco tempo, nós sabemos) no Governo Regional.
Berta Cabral não precisa que a defendam. Tem obra feita. Onde
o Coliseu não é a principal e mesmo assim é, por agora, uma das
mais visíveis. Onde o prolongamento da avenida marginal pelo
menos até São Roque é obra de fôlego que vai ficar para a História.
E onde a extensão da marginal para a Relva é a extensão possível,
lógica e... leal para as pessoas que sabem que, em tempos como os
que vivemos, só se vai até onde for possível.
São uns poetas... estes leais de triste memória. Já dizem que a
maioria dos autarcas social-democratas - a maioria de todos, porque
duas mãos são demais para contar os do PS - são insignificantes!
A lealdade... anda mesmo pelas ruas da amargura. Agora até José
Andrade é bom. Ele que, ainda não há muito, era zurzido por estas
leais... criaturas que se atravessam no caminho dos que querem
andar em frente. Mas... com a mesma postura que um determinado
Sancho Pança tinha junto ao D. Quixote. O da triste figura...
Valha-nos um burro aos coices e outro aos pinotes!

Detecção de BSE nos Açores
prova que vigilância funciona
O director-geral de Veterinária, Agrela Pinheiro, classificou
como “um caso meramente de

funciona”, sublinhou o responsável, acrescentando que a
descoberta deste caso “não terá

rotina” a descoberta de um
bovino nos Açores com a
doença das vacas loucas, o
quinto detectado no arquipélago.
Em declarações à agência
Lusa, Agrela Pinheiro disse que
este caso da doença das vacas
loucas, ou BSE (encefalopatia
espongiforme bovina), “não
tem nenhuma relevância
particular”.
“Significa que há um sistema
de vigilância que actua e que

quaisquer consequências ou
impactos económicos”.
Agrela Pinheiro frisou que o
animal onde foi detectada a BSE
tem mais de 12 anos, o que
significa que nasceu antes da
proibição das farinhas de carne
e ossos na alimentação animal,
um dos veículos que se pensa
que transmita a doença.
Em Portugal continental só
no ano passado registaram-se
133 casos de bovinos com a
doença das vacas loucas.

Nelly Furtado no festival Super
Bock Super Rock a 10 de Junho
A cantora luso-canadiana
Nelly Furtado vai actuar a 10 de
Junho no décimo Festival Super
Bock Super Rock, no Parque
Tejo (Parque das Nações,
Loures), revelou a promotora
Música no Coração.
Nelly Furtado junta-se aos
norte-americanos Linkin Park e
Korn, que actuam no dia 09 de
Junho, para apresentar o
segundo álbum, “Folklore”,
editado em Novembro, no dia
de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.
Sucessor de “Whoa Nelly”, o
novo álbum remete para a ideia
de fusão de sonoridades e
influências, como a própria
cantora admite, desde a música
portuguesa à brasileira, soul,
hip-hop e folk.
Exemplo disso são “Powerless (Say What You Want)”, o
primeiro single, “Força”, uma
espécie de hino, e “Island of
Wonder”, dedicado aos Açores
e que conta com uma amostra
de um tema de Caetano Veloso.
Os Linkin Park e os Korn
foram os primeiros nomes
avançados para o Festival Super
Bock Super Rock, que assinala
10 anos de existência entre 09 a
11 de Junho no Parque Tejo.

Colecção 2004
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de cartões de convites para casamento
com 15% de desconto
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Açores & Madeira

Brincadeiras com a Boneca de
2ª fase da variante
Trapos em cena no Parque Atlântico Ponta Delgada/Lagoa inaugurada
Começou no passado mês de
Janeiro e prolonga-se até Junho.
Trata-se de “Brincadeiras com a
Boneca de Trapos”, um ciclo de
animações infantis que todos os
Sábados vai subir ao palco no

Parque Atlântico. Fantoches,
teatro, jograis, mímica e dança
são as actividades que prometem divertir e animar os mais
jovens visitantes deste novo
Centro Comercial e de Lazer da
Sonae Imobiliária. “Brincadeiras com a Boneca de Trapos” é
uma iniciativa do Parque
Atlântico para promover a

cultura e apoiar o teatro infantil
da Ilha de São Miguel.
É rotina. Todos os Sábados,
ao final da manhã, há sessões do
atelier para crianças, das 11H00
às 12H00, levado à cena pela
Associação Açoriana de Educação pela Arte para encantar,
divertir e ensinar os visitantes
mais pequenos.
Educar e sensibilizar é o
objectivo da Boneca de Trapos
A Associação Açoriana de
Educação pela Arte Boneca de
Trapos é uma instituição sem
fins lucrativos e composta maioritariamente por educado-ras de
infância, que alia a vertente
lúdica e a pedagogia, com o
objectivo de educar e sensibilizar as crianças para os valores
morais, sociais e estéticos. No
decorrer do primeiro semestre
de 2004, o Parque Atlântico
convida todos a entrarem no
mundo mágico do Teatro
Infantil, uma iniciativa recheada
de surpresas, animação e
divertimento.

Chuva e vento abençoaram
o “Cantar às Estrelas”
Nem a chuva persistente,
nem vento constante por vezes
a soprar com forte intensidade,
prejudicou a noite do “Cantar às
Estrelas”, na Ribeira Grande. O
concelho viveu a tradicional
noite com a presença de 24
grupos típicos, a reunirem cerca

de um milhar de participantes,
oriundos de diversas freguesias
do concelho, registando-se
também a presença de grupos
provenientes dos concelhos de
Ponta Delgada, Vila Franca do
Campo, Povoação e Nordeste.
“A Noite das Estrelas”, tradição que remonta aos nossos
antepassados e que, a edilidade
procura manter e dinamizar,
teve início como previsto cerca
das 20h00, com a partida da
Charanga dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e
das Bandas Filarmónicas “Estrela do Norte” e do “Divino
Espírito Santo da Maia”, a que se
seguiram os primeiros grupos
típicos de cantares desde o
Centro de Saúde, até aos Paços
do Município, cumprindo a
tradição ao cantarem às portas

dos moradores da Rua Direita
da Cidade, sendo obsequiados
por estes com singelas lembranças.
O Presidente da Câmara
Municipal da Ribeira Grande,
visivelmente satisfeito pela
adesão registada uma vez mais
a esta iniciativa, referiu que esta
continua a ser uma aposta
ganha pela autarquia. Lamentando o mau tempo que se
abateu sobre a cidade nortenha,
o autarca relevou por outro lado
que ainda assim os grupos não
desanimaram e percorreram a
Rua Direita entoando os
cânticos característicos desta
festividade, em especial em
honra de Nossa Senhora da
Estrela, padroeira da cidade e
do concelho, mantendo desta
forma uma tradição recentemente recuperada pela edilidade, que remonta aos nossos
antepassados e que, a edilidade
procura manter e dinamizar.
O Presidente justificou ainda
com a instabilidade do estado do
tempo, o porquê de a organização ter decidido anular a
habitual procissão com imagem
de Nossa Senhora da Estrela,
desde os Paços do Município
até à Igreja Paroquial da Ribeira
Grande – Matriz. Segundo o
autarca, a idade e valiosidade da
imagem de Nossa Senhora da
Estrela, levaram a edilidade a
optar por não realizar este ano a
referida procissão, bem como a
abertura do desfile com o carro
alegórico alusivo à “Noite das
Estrelas”.

Novo caminho agrícola
A Câmara Municipal de Santana aprovou, na sua última reunião
ordinária, a construção do caminho agrícola das Fontes, na
freguesia de São Roque do Faial. A obra em causa irá rondar os
novecentos mil euros e deverá ser realizada durante o corrente ano,
uma vez que o prazo de adjudicação ronda os 365 dias. Entre as
deliberações do executivo camarário está também a verba de 4.567
euros para comparticipar as despesas inerentes à execução da obra
de recuperação da vereda que liga o calhau de São Jorge ao cabo
aéreo na mesma freguesia, obra esta que é da responsabilidade da
Junta de Freguesia de São Jorge e que é comparticipada também
pelo programa comunitário Leader Plus. O executivo camarário
presidido por Carlos Pereira deliberou atribuir um subsídio à
delegação escolar do concelho de Santana, para o suplemento
alimentar dos alunos das escolas do ensino básico para o segundo
trimestre de 2004, no valor de 7.278 euros. Todas as deliberações
desta reunião camarária foram tomadas por unanimidade.

“Terão sido renovados e construídos perto de 500 quilómetros de estradas em oito anos,
para além de mais outras
centenas de quilómetros em
caminhos florestais e agrícolas”. Quem o afirma é o presidente do Governo Regional dos
Açores, Carlos César que falava
na cerimónia de inauguração da

2ª fase da variante Ponta
Delgada/Lagoa que, no final da
presente legislatura.
A resposta à pergunta “onde
estão os milhões, com a creche
e jardim-de-infância que ontem
se inaugurou no Cabouco, com
a inauguração hoje, da 2ª fase da
variante Ponta Delgada/Lagoa
e com o novo edifício da Casa de
Saúde de S. Miguel na Fajã de
Baixo” que será inaugurado
brevemente, e assim por diante.
Para o presidente do Governo,
todos os açorianos hoje, sabem
que se vive muito melhor nos
Açores e é preciso continuar

esse trabalho.
São mais 4,1 kms conquistados às distâncias que separam
açorianos numa só ilha – mais
um objectivo cumprido na
execução do Plano Rodoviário
de São Miguel, que põe fim a
mais uma parcela dos constrangimentos às acessibilidades
internas, que têm atormentado
pessoas, empresários e visitantes que usam as estradas
regionais.
Este é, assim, mais um motivo
de festa sobretudo para aqueles
que encontram nos factores de
progresso uma razão de satisfação e não uma manifestação de
inveja. Com mais este troço que
acresce ao inaugurado o ano
passado, encurta-se extraordinariamente o tempo de percurso entre a Povoação, Vila
Franca do Campo, Lagoa e
Ponta Delgada e poupa-se a vila
da Lagoa ao tráfego intenso a
que estava sujeita. Acrescentou
o presidente que, com o futuro
eixo Ribeira Grande/Lagoa/
Ponta Delgada se estabelece
uma triangulação de proximidade com enormes benefícios, com reflexos no desenvolvimento sócio económico,
numa perspectiva integrada, de
todos os concelhos da ilha de
São Miguel.

Madeira
Crise dos vimes levada à UE
Depois de considerar que o
Governo Regional falhou na
viabilização da obra de vimes na
Madeira, a CDU apresenta esta
semana no Parlamento Europeu, pelas mãos dos eurodeputados da coligação, um pedido
de apoio específico para
recuperação do sector. A novidade foi apresentada ontem
pelos dirigentes comunistas, no
Rochão, na freguesia da
Camacha. Edgar Silva, portavoz da iniciativa, considera que
o trabalho dos vimes atravessa
uma crise sem precedentes. As
dificuldades para as pessoas
ligadas a este sector têm vindo
a aumentar, com consequências directas nas famílias que
ainda vivem deste trabalho. Por
outro lado, o dirigente alerta
para o número de artesãos que
está a diminuir gradualmente,
pondo em risco a continuidade
da actividade tradicional, tão
característica da Região. O
pedido de intervenção União
Europeia não será despropositado pois, segundo o deputado,
presentemente Bruxelas já
apoia outras actividades características de certas localidades
com programas extraordinários e específicos. Para os
vimes, esta ajuda traduzir-se-á
em medidas de protecção que
vão dar aos artesãos perspectivas de viabilização do sector no
futuro. Edgar Silva criticou o
Governo Regional por muito
prometer, mas «muito pouco
concretizar». Não tem dúvidas
que nesta matéria o executivo
tem «grandes responsabilidades». Entre os projectos
falhados do Governo, o deputado comunista não deixou de
recordar a tão polémica cooperativa “Força da Terra”, que diz
ter encerrado por falta de apoios
e incentivos. A empresa, criada
para relançar o sector dos
vimes, acabou por fechar as
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Qual é a sua estratégia hipotecária?
*

1ano

Taxas de juros bancários

4.40%

Juros negociados 3.40%

3 anos 5 anos 7anos 10anos
5.50%

6.00%

4.24%

4.64%

7.10%

7.60%

5.16% 5.54%

*Sujeito a certas condições

Serviços gratuitos para si, Possibilidade de comprar uma residência sem nenhum depósito
mesmo em casa
Taxas de juros
garantidos até
6 meses

Multi-apartamentos 5 Grande variedade
anos a partir de 4.75%
de hipotecas a
juros variáveis
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Comunidade
Ao Correr da Pena
Por Joviano Vaz
Eis-me de novo com a crónica
“Ao Correr da Pena”.
O sumário da crónica de hoje
é o seguinte:
1)- Requiem por Mirabel
2)- A dívida do Quebeque
3)- O mês de Janeiro
4)- Pneus de Inverno
5)- Os castigos corporais
Requiem por Mirabel
Mirabel, apesar da campanha dos que sabem, fechou
definitivamente.
Air Transat a última companhia a utilizar Mirabel muda-se para
o aeroporto Trudeau (antigo Dorval) no próximo mês de
Novembro. Aparentemente vence a imbecilidade.
Mirabel passa, assim, a partir de agora, a ser, apenas um
aeroporto industrial onde 25 companhias estão estabelecidas.
Será o fim de Mirabel?
Não creio, pois sou de opinião que dentro de alguns anos Mirabel
voltará a exercer as funções para que foi criado.
Mas por enquanto apenas ficará a recordação de aeroporto
moderno que a imbecilidade e a má administração decidiram
enterrar.
Daí o título deste apontamento da minha crónica: “Requiem por
Mirabel”.
A dívida do Quebeque
O Ministro das Finanças do Quebeque acaba de declarar que a
dívida da Província é quase incontrolável.
Por cada dólar que entra nos cofres do Estado, 16 cêntimos
servem para o pagamento dos juros da dívida em causa.
Não é a primeira vez que o Ministro das Finanças do Quebeque
faz referência a esta situação.

Segundo ele, a dívida do Quebeque é semelhante a um grande
barco que para mudar de direcção tem de despender mais de uma
milha do seu percurso.
A dívida provincial atingiu já 109 mil milhões de dólares em 20022003.
Isto significa que cada cidadão deve 15000 dólares.
Apesar de todo o cuidado posto na preparação dos orçamentos
a dívida permanece e aumenta.
Retenha-se que só em juros a Província paga 9 mil milhões de
dólares por ano.
Ou eu me engano muito ou o Governo do Quebeque prepara-se
de novo para aumentar os impostos.
O mês de Janeiro
Não é segredo afirmar que o mês de Janeiro que agora terminou
foi um dos mais frios de sempre.
A média foi de –15,2 C. A média habitual é de –10.
Segundo os especialistas de facto o passado mês de Janeiro foi
um dos mais frios de sempre.
Em 1994 a média foi de -13,5.
Vejamos por curiosidade as médias de temperatura:
2004: -15,2
1994: -13,5
O dia mais frio:
15 de Janeiro de 2004: -24,1
15 de Janeiro de 1957: -37,8
Número de dias abaixo de –20:
2004: 5
1968 e 1994: 4
Felizmente que Janeiro já pertence ao passado. Mas que ele foi
difícil para toda a gente não há dúvida possível.
Pneus de Inverno
O Governo do Quebeque está a estudar a possibilidade de tornar
obrigatória a utilização dos pneus de Inverno.
É que, segundo parece, os pneus quatro estações não oferecem
a segurança devida.
E a confirmar esta acessão aí estão os acidentes que tantas vidas
sacrificaram.
Assim no próximo Inverno os pneus “Quatro Estações” passarão
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à história.
E ainda bem que assim é.
Os castigos corporais
O Supremo Tribunal de Justiça do Canadá acaba de tomar uma
posição clara a respeito dos denominados castigos corporais.
Esta questão desde há muito que faz o seu caminho: têm ou não
os pais ou os professores de uma criança o direito de a castigarem
empregando a força?
O mais alto Tribunal do país diz o seguinte:
1)- Uma criança com menos de dois anos não pode ser batida
2)- É proibido castigar uma criança dando-lhe bofetadas, batendoa com um objecto (qual?) ou batendo-lhe na cabeça
3)- É proibido bater de qualquer maneira num adolescente.
As reacções a este julgamento são, como era de esperar,
contraditórias.
Mas os castigos corporais não podem ser o resultado da cólera
ou da frustração.
E por aqui me fico por hoje.
Tentarei voltar dentro de duas semanas.
Até lá continuação de um bom Inverno.

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 e do humorista Luís Melo. Haverá também
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.

Missão Santa Cruz
Almoço de Carnaval
No Domingo, dia 22 de Fevereiro, pelas 13h00, terá lugar no salão
de festas da Missão Santa Cruz, a festa de Carnaval, com almoço
e animação pelo grande artista da nossa comunidade, Rui Mateus.
Durante este almoço será realizado o sorteio das rifas da
catequese. Reserve já a sua mesa, até ao dia 19 de Fevereiro, na
secretaria da missão ou pelo 844-1011. Não serão vendidos bilhetes
à porta nem é permitida a entrada de bebidas.

Igreja Cristã Vitoriosa
Novo horário
O pastor Gustavo Santos informa do novo horário das reuniões públicas
que são no Domingo às 16h00 e à Quarta-feira às 19h30. Bemvindos a todos
os leitores e suas famílias. Para informações: 525-9575.

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-Enfant
Jesus, 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 8499337.

Romeiros do Quebeque
O mestre dos Romeiros do Québec, João Vital, informa que
vai fazer uma última tentativa de levar o seu Rancho do Québec
a S. Miguel, em Março 2004.
As pessoas interessadas deverão dar uma resposta até 15 de
Fevereiro de 2004 a fim de reservarmos a passagem aérea.
A data da romaria é no Sábado, dia 13 de Março, com partida
e regresso da Igreja de Nossa Senhora Mãe de Deus, em Ponta
Delgada.
Os irmãos interessados deverão contactar João Vital pelo
450.430.7509 ou Manuel Luís pelo 514.973-7694.
A data da romaria Montreal/Laval será, como já vem sendo
hábito, na Sexta-feira Santa, dia 9 de Abril de 2004.
A primeira reunião terá lugar em Montreal, na Igreja de Santa
Cruz, nos dias 21 de Março e 4 de Abril, e em Laval, na Igreja de
Nossa Senhora de Fátima, no dia 28 de Março. Boa romaria a
todos.
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A morte! Esse ponto final de tudo
Adeus, Miki

5

Jornalismo de boticário
Iscas

Opinião
“Ciumeira política”
que não facilita “casamento”

Por Augusto Machado

Por Raúl Mesquita

Quantas vezes nos interrogamos
sobre os mistérios da nossa missão na
Terra, da vida e da morte. Certezas
quem as tem? A morte súbita no Estádio
D. Afonso Henriques em Guimarães, de
Miklos Fehér, um jovem de 24 anos,
jogador do Benfica, leva-nos a reflectir
sobre as nossas vidas. Afazeres e
pressões do dia-a-dia fazem com que
esqueçamos que a vida pode, a qualquer
momento, ser brutalmente extinta.
A morte deste jovem faz –nos lembrar aquilo que preferimos
ignorar, a realidade que preferimos esquecer – que também somos
mortais. A tragédia ganhou uma dimensão nacional e as
demonstrações de solidariedade foram tão genuínas quanto
impressionantes. Mas também convém recordar que, diariamente,
morrem outros jovens anónimos.
Durante dias, as imagens repetiram-se constantemente nos ecrãs
da nossa televisão. Foi o espectáculo da morte em câmara-lenta, mil
vezes reproduzida e exaustivamente comentada. Mais uma vez, as
nossas televisões foram demasiado longe. Aceita-se a necessidade
de dar cobertura à tragédia, mas foi, descabidamente desnecessário
e até irresponsável repetir as imagens da morte do jogador hora a
hora. As consequências não tardaram: nas escolas portuguesas,
durante dias, não se falou de outra coisa e os professores avisaram
os pais de que as crianças estavam “extremamente traumatizadas
e perturbadas” com o que tinham visto na televisão.
É possível que a morte em directo de um jovem futebolista
húngaro não particularmente conhecido ou amado pelas multidões,
tenha despertado nas dezenas de milhar de pessoas que se
deslocaram de todo o País e até ao Estádio da Luz um genuíno
sentimento de dor e raiva perante a crueldade de uma vida ceifada
no seu auge. É a lei da vida, dizem muitos. Ou a concretização da
certeza bíblica de que todos somos pó e em pó nos havemos de
tornar. É possível que os milhões de portugueses que viveram
colados aos ecrãs de televisão durante os dois dias em que os três
canais disputaram entre si o sentimento macabro, se encontrassem
unidos por uma sincera solidariedade e por uma partilha de afectos
em que, de certo modo, os redimiria como nação dos pecados
colectivos do egoísmo, da maledicência e do rancor. Tal como
aconteceu nos admiráveis dias em que os portugueses saíram para
a rua e deram as mãos uns aos outros em solidariedade por Timor
– a dor colectiva e partilhada faz-nos sentir melhor. É de notar que
somos capazes de nos emocionarmos, desde que sejamos
devidamente estimulados.
Na semana da morte de Miki Fehér e do espectáculo de dor e
solidariedade do povo português – o verdadeiro retrato da nossa
capacidade de nos sensibilizarmos com a morte e com a tragédia
alheias -, foi posto à prova quando a 3ª Brigada Territorial da GNR,
cujos homens patrulham a pé, a cavalo ou em jipes (que já deveriam
estar na sucata) as serranias e charnecas desertas do Alentejo e do
Algarve. No ano passado, informa a GNR, o aumento de suicídios
nesta metade sul do País aumentou 17,5 por cento. Mataram-se 181
pessoas, que não eram atletas e nem morreram em directo no
“primetime”. Eram velhos, como tantos outros no interior do País,
solitários, vidas secas, vidas sem esperança e sem futuro,
abandonados nos seus casebres perdidos nos lugarejos ermos e
remotos. São os idosos deste País sem família e sem amigos, sem
nada que os ligue à vida a não ser as quatro paredes e uma corda
pendurada numa árvore. Foi longe, e longe da vista daqueles que
deles deveriam cuidar. Foi apenas uma pequena notícia no jornal
da vila mais próxima – muitas vezes é o próprio carteiro que
comunica a tragédia. As estatísticas dizem que foram 181 mortes
de almas desesperadas e solitárias, sem direito à nossa emoção e
à nossa solidariedade. É o País que temos.

— On fait quoi ? — perguntou-me o
colega à minha direita.
— C’est simple — respondi-lhe. Je
m’en vais. Levantei-me e saí.
Esta cena passou-se na última quintafeira numa sala da sede do Partido
Liberal do Québec, onde a imprensa
étnica tinha sido convidada a fim de
encontrar a ministra Michèle
Courchesne. Supostamente indigitada
para fazer o balanço dos dez primeiros meses do governo Charest,
madame Courchesne encontrar-se-ia assim numa missão
impossível.
A defender o indefensável. Talvez por isso não compareceu.
Sala cheia à hora prevista. Meia hora depois apareceu o
responsável das comunicações do partido anunciando “uma má e
uma boa notícia. A senhora ministra não pode vir devido ao facto de
o conselho de ministros (em Québec) ter demorado mais do que o
normal e também por ter de ir nessa noite à sua circunscrição, ver o
estado das inundações fluviais”. A boa notícia, ainda segundo o
responsável das comunicações, prendia-se com a chegada mais ou
menos breve, duma deputada adjunta da ministra, para a substituir.
O cenário estava completo. Tendo-nos sido fornecida à entrada
uma “pochette” de promoção partidária, a deputada terá vindo
elaborar um projecto de “marketing”, falseando a intenção
anunciada duma conferência de imprensa. A deputada, fosse ela
quem fosse, não estava habilitada a responder às questões que se
poderiam e deveriam pôr. Daí o meu je m’en vais.
Não sei se mais alguém terá imitado o meu gesto, porém,
conhecendo algumas das figuras presentes, reconhecidas como
liberais antes de serem gente da imprensa, penso que apenas um
lugar terá ficado vago. Tanto melhor. Podemos assim separar o trigo
do joio. Uma coisa é informar e outra, bem diferente, é fazer-se
manipular a troco de uns quantos “acepipes”. Porque, considerando
que possa ser verdade a explicação fornecida, os organizadores
tiveram tempo suficiente para anular a reunião, transferindo-a para
qualquer outro dia mais acessível para a ministra. Esta, se
pretendesse respeitar o compromisso com os representantes da
informação, teria de sair de Québec o mais tardar às 3 da tarde. Havia
assim tempo suficiente para poder comunicar e anular a conferência
prevista. Isso não foi feito. E as explicações levianas do responsável
das comunicações — que desapareceu logo após a sua intervenção
— fazem perder uma certa credibilidade à ministra e ao governo
que representa, deixando ao mesmo tempo, a desagradável
impressão de falta de respeito, para com um grupo importante da
sociedade. Porque gente “à part entière”.
Acontece que cada vez mais impopular aos olhos da população
quebequense—mesmo de muitos dos seus mais fanáticos
apoiantes, o governo provincial, eleito após uma campanha
populista e onde projectou o futuro em promessas, encontra-se
agora a braços com os ricochetes das suas faltas de rigor.
Da sua hipocrisia e arrogância. É certo que tem ainda à sua frente
mais de três anos para tentar alienar o eleitorado. E sabemos bem
como este último, se deixa facilmente aliciar por um sorriso ou um
aperto de mão, dos políticos que dele se aproximam no espaço duma
campanha. Contudo, muitos serão aqueles que lhe farão lembrar
nessa altura, os erros cometidos e as falsas promessas. A falta de
articulação deste governo, faz contradizer os seus próprios
ministros. E o seu primeiro ministro antes de todos os outros. A
diferença de vistas, opostas, manifestadas sobre o projecto da
central Suroît entre os ministros do Meio-Ambiente e da Energia,
são um exemplo flagrante. Também, quando do anúncio nos finais
do Outono, do aumento das tarifas da electricidade, Jean Charest
negou que isso pudesse acontecer. Que não permitiria o aumento.
Hipocrisia absoluta já que, o seu ministro das Finanças, tinha já
Cont da pág. 10

Por Fernando Cruz Gomes
Nos Açores, já se fala,
abertamente, em “ciumeira
política”. Com a aproximação
das eleições regionais,
sucedem-se as picardias que
nada têm a ver com a discussão
serena das questões em apreço.
Bem ao contrário. A
“incapacidade de diálogo”
sempre foi má via para quem
quer vencer. Há, talvez,
nervosismo a mais. E o curioso é que esse “estado de espírito”
parece vir, especialmente, da parte do Governo que ainda há pouco
tempo pautava a sua actuação com uma certa lisura de processos.
Acreditava no futuro. Brincava, até, com os sentimentos dos que não
navegavam nas suas águas...
Da parte de Vítor Cruz parece surgir, agora, um certo “ar de
estadista”. Entendeu o actual líder da oposição que era chegada a
hora de pautar o seu discurso por uma serenidade mais evidente,
por uma palavra quase “didáctica”, sem descer ao insulto, à
mesquinhice, ao acusar só por acusar. Entrou numa dinâmica de
dizer o que fará se formar Governo. “Se o povo me der essa honra...”
é frase que lhe começou a ser vulgar.
Do outro lado, Carlos César, que passou os seus dois mandatos
a dar ares de “grande senhor”, continua no mesmo tom, ainda que
mais nervoso e sem controlar alguns dos seus homens de mão. E
com a esmagadora maioria dos analistas a opinarem que o segundo
governo é bem pior do que foi o primeiro, interrogam-se alguns
sobre se não haverá a possibilidade do terceiro mandato, se ele o
vencer, ser ainda pior do que o segundo...
Há, para já, a certeza de que os Açores estão, de momento, numa
encruzilhada de intenções, tendo como certo apenas a verdade
axiomática de que precisam de um melhor governo. Os oito anos
que se estão a esgotar... não parecem ter sido de bom cariz para o
povo. E se de Lisboa não viessem, de quando em vez, ideias e
directrizes, dinheiros e benesses, não sabemos se as coisas não
estariam ainda pior. Sobretudo nas autarquias onde a cor dominante
não é a mesma da formação partidária que está no Poder. Sector
onde a discriminação é mais que muita...
Se tivermos em linha de conta a guerrilha institucional que Ponta
Delgada desenvolve contra Lisboa, temos de convir que um
Governo assim não interessa ao povo açoriano. E que Vítor Cruz
parece estar a dar passos acertados para avançar, por si e pelo seu
partido, para o cadeirão do Poder. Tem juventude. Não se enreda
em guerrinhas quentes e frias. Olha o povo olhos nos olhos e
entende a problemática geral da sua região, sendo mesmo “expert”
em alguns dos sectores.
E a verdade é que o partido que formou governo, há quase oito
anos, nos Açores, tem elementos válidos e preparados para
enfrentar desafios. A arrogância que se nota, em declarações e em
tomadas de posição, chegam, assim, a parecer que há nervosismo
a mais... que já se atingiram pontos de onde não é possível voltar...
Ao Governo e à Oposição exige-se - exige o povo - coerência e boas
intenções. Dizer ao Povo o que se vai fazer no futuro que se
aproxima... pode ser feito sem a chicana política, sem o insulto soez,
sem o “lavar de roupa suja”... que o povo já nem quer entender.
Entende-se que, nesta altura do “jogo”, ganha quem for mais
comedido e mais cordato. E se os jogadores entenderem a frase...
os ares políticos dos Açores, neste ano de “encruzilhada”, são bem
capazes de ficar mais desanuviados. É só tentar...

A Voz de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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Em celebração da amizade
Quinta-feira de amigas
Por António Vallacorba

Amanhã é a segunda quintafeira de Carnaval, aquela que a
tradição dedica às Amigas. Esse
dia vem logo a seguir à quintafeira de Amigos, ocorrida a
semana passada, e antes das

quintas-feiras de Compadres e
Comadres, a assinalar, respectivamente, nos dias 12 e 19 do
corrente.
Para benefício dos que desconhecem esta tradição muito
querida de muitos açorianos
(pelo menos micaelenses e
terceirenses), estas quintasfeiras são pretexto para “assaltos” a casas de amigos e
familiares, como que a servirem
de aperitivo para os dias de
máxima folia que vão de sábado
gordo à terça-feira de Entrudo
(24 do corrente).
O grande poeta micaelense,
Dr. Armando Côrtes-Rodri-

gues, faz uma elegante evocação do que era esta tradição no
seu tempo, quando diz que a
festa iniciava-se com o ritual de
fartar o estômago de melaçadas
e sonhos, regados com calda
basta de açúcar e um resto de
licor de leite que sobrara do
Natal. Os foliões apareciam,
depois, empoados, de nariz
postiço, com as algibeiras
abarrotadas de papelinhos de
cor ou vestidos de costume. E
nunca mais paravam, nos
assaltos ou reuniões de famílias.
Alguns, vestidos a rigor,
apareciam nos bailes onde
entrudavam com bisnagas de
água perfumada e “confetti”,
aqueles bailes de outros tempos
que começavam por uma
quadrilha e acabavam numa
valsa arrastada, quando eram
ainda românticas e sonhavam
com o amor.
Em 1946, a tradicional “Quin-

1º Aniversário
É no dia 7 de F evereiro de
2004 que a nossa querida
Bianca Silva Cunha, faz a sua
primeira Primavera. Teus
pais Theresa Silva e Sérgio
Cunha, assim como teus avós
Sesaltina Dias, João Luís
Silva e Maria Santos Cunha
e teus padrinhos Bryan Silva
e Maria (Lily) Dias e
restantes familiares, com muitos beijinhos de parabéns,
pedem a Deus que abençoe a tua vida.
Bom aniversário.

Colecção 2004

ta-feira de Amigas” foi celebrada
no ex- Liceu de Ponta Delgada”.
O que foi essa confraternização
entre professores, alunas e
alunos, há mais de meio século,
dá-nos conta o referido Dr.
Côrtes-Rodrigues, então professor naquele estabeleciento
de ensino.
Na cantina, reuniu-se a mocidade feliz e descuidada para o
almoço dos vários anos e com
ela os professores que remoçavam na alegria ruidosa dessa
festa da grande família escolar.
Numa bela camaradagem,
professores e alunos ali confraternizaram e assim se criou
entre eles aquela intimidade que
não exclui o respeito mútuo,
mas que é um estímulo para
maior e mais proveitoso rendimento na formação cultural
dos alunos.
É certo que os bailes e os
assaltos dos nossos dias são
muito diferentes dos da época
evocada pelo Dr. Armando
Côrtes-Rodrigues; mas a
verdade é que não mudou a
verdadeira amizade e a intenção
declarada de honrar, nestes
dias, as amigas e os amigos
leais.
Actualmente, para alguma
gente na Terceira e S. Miguel
esta confraternização realiza-se
nos restaurantes e clubes onde
é permitida a exibição de “strip
tease”, com protagonistas da
especialidade que para tal vêm
expressamente do Continente e
do estrangeiro.
A nível local, não podemos
deixar de invocar por ocasião
desta popular tradição do
Entrudo, a memória da saudosa
Sra. Vanda Rocha, que durante
alguns anos, chamou a si a
organização dos muito agradáveis e populares “assaltos” na
antiga sede da Casa dos Açores
do Quebeque (Caçorbec),
então sob a presidência de seu
esposo, Tadeu Rocha.
Ao que sabemos, pessoas
ligadas à Caçorbec têm estado
envolvidas em manter vivos
estes tradicionais momentos de
confraternização em celebração da amizade.
Vêm, a propósito, estes teoremas do filósofo Platão sobre a

amizade, quando diz que “A
amizade difere muito do amor
carnal”, que “As amizades que
começam na infância são,
ordinariamente, mais duradouras” e que “A amizade cifrase na uniformidade dos ânimos
e na comunicação de muitos
objectos: não dá entrada à
inveja”.
Todavia, Atistóteles escreveu
que “A amizade perfeita apenas
pode existir entre os bons”.
(Será)?
Sendo assim, talvez seja por
isso que António Perez alega

que “O bom amigo é aquele que
vos ataca em particular e vos
defende em público”.
Vinícius de Moraes, poeta
brasileiro, diz algures num
excelente texto intitulado
Amigos, que “A amizade é um
sentimento mais nobre do que o
amor, eis que permite que o
objecto dela se divida em outros
afectos, enquanto o amor tem
intrínseco o ciúme, que não
admite a rivalidade”.
Feliz Quinta-feira de Amigas.
Vivam as amigas!

“Aqui Portugal”
Os primeiros anos
da telefonia nos Açores
Por António Vallacorba
Com o título supracitado, José
Andrade, chefe de gabinete da
presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e
antigo colaborador da então
Emissora Regional dos Açores,
deu à estampa no ano passado
mais este interessante trabalho
de investigação.
“Aqui Portugal” é uma edição
comemorativa da passagem dos

LUMAR
ELECTRONICA

75 anos da Rádio nos Açores
(1928-2003). Tem os patrocínios das seis Câmaras Municipais de S. Miguel e a sua
execução gráfica foi da responsabilidade da Coingra, Lda,
com capa de Carlos Sousa e uma
tiragem de 300 exemplares.
Jorge Nascimento Cabral,
que prefaciou o livro e foi ele
próprio animador da Rádio,
invoca aquilo que diz terem sido
dois momentos fundamentais
no despertar da sua paixão pela
rádio, especificamente quando,
era rapaz, o intrigara o mistério

Luís Pereira
Daniel Boal
Aparelho
para descongelar
a neve nas antenas

Sem
mensalidade

$ 0.00

{

RTPi
RTP Açores
Itália
Alemanha

Antena 7.6 ft. motorizada, capacidade de
20 satélites, possibilidade de 300 canais.
Antena fixa 7.6 ft., capta RTPi, Itália e Alemanha

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

Faça-nos uma visita!
Typogal Ltée.

Imprimeurs - editeurs
4117A Boul. St-LaurentMontreal Qc. H2W 1Y7
Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283

Acompanhe o Campeonato Nacional de
Futebol da Primeira Liga
Por menos
menos de
de 22 dólares
dólares por
por jogo
jogo
Por
no conforto
conforto da
da sua
sua casa.
casa.
no
AGENTE
OFICIAL

(A prenda ideal da esposa ao seu
marido)

INSTALAÇÃO GRATUITA

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

Tel. (514) 947-1479 Fax : (514) 633-8347
www.lumar-sat.com

que “emanava daquela caixa
bonita, numa cadência de música e vozes de gente em
diálogos de prender a atenção”;
e, depois, no seu Nordeste, com
“uma nica de um receptor a
pilhas” conectando ao mundo
para “ouvir em directo e a altas
horas, a partida da nave Apollo
11 a caminho da Lua…”.
Continuando, lembra quão
nesse tempo era a rádio “o
grande centro das atenções”, à
sua volta girando as mais
variadas “motivações informativas, culturais, desportivas e
lúdicas, com grande destaque
para as radionovelas de lágrima
fácil (…).

Ver pág.10
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ICEP Moderno num
Portugal Moderno?
Cont da pág. 1

Odom em representação do
Portuguese Americain Chronicle, de Tracy na Califórnia,
sendo os jornalistas Manuel
Adelino Ferreira do jornal
Portuguese Times de New
Bedford, Fernando Rosa do
Luso-Americano de Hartford
e Igor M. Alves do 24 Horas de
Newark os outros representantes dos Estados Unidos. De
França estiveram presentes
António de Morais Cardoso do
Encontro e revista Vida Lusa
de Paris, Ricardo José Rodrigues da Rádio Alfa e João Filipe
Mateus do CapMag ambos
também da Cidade da Luz. Da
Alemanha Esteve presente
Mário dos Santos do Portugal
Post de Dortmund. Representando o Luso-Helvético da
Suíça esteve a jovem Verónica
Pereira, marcando o Luxemburgo presença através do
jornalista Álvaro da Silva Cruz.
Finalmente o Canadá esteve
representado por Fernando
Cruz Gomes Sol Português,
Alexandre Franco Stadium e
Nilton George Jacinto Vicente
do The Portuguese Post todos
de Toronto e Luís Tavares Bello
representou A Voz de Portugal
(o único órgão de comunicação
convidado de Montreal) bem
como o jornal O Milénio de
Toronto.
É pois da mais elementar
justiça, que salientemos a nova
atitude do ICEP em relação aos
órgãos de comunicação social
das comunidades portuguesas
e, particularmente no nosso
caso, ao responsável do organismo em Toronto o Dr. Luís
Moura e a D. Maria do Carmo
Nogueira.
Seria no entanto um erro
imperdoável não salientar aqui
o extraordinário trabalho desenvolvido pelo jovem Miguel
de Carvalho sediado nos Estados Unidos, coordenador
deste projecto para a América
do Norte que ao longo dos dias
em que tivemos contacto
directo nos comprovou a sua
competência eficácia e bom
trato. Foi na realidade um
privilégio para nós conhecer
este jovem que é um garante do
trabalho de qualidade com
atributos muito acima da média.
Deixamos aos nossos colegas
da Europa a tarefa de avaliar o
trabalho de Pascal Marques
responsável pelo projecto no
Velho Continente.
Já que estamos em maré de
agradecimentos não podemos

D.C.L.
Festa de São
Valentim
O Desportivo Clube Laval
organiza no Sábado, dia 14 de
Fevereiro, pelas 19h00, uma
sensacional festa de São Valentim, com jantar.
Esta festa terá lugar no Centro
Comunitário Na. Sra. de Fátima,
1815 rua Favreau, em Chomedey, Laval, e será animada pelo
conjunto Contact.
Entrada: adultos, 25 valentins; 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.

também deixar de agradecer
aqueles e aquelas que foram
muitos que tudo fizeram para
facilitar a nossa missão como
foram:
O condutor do excelente
autocarro em que percorremos
o país Carlos da Agência Abreu,
a nossa guia Julieta, também a
guia no centro histórico de
Évora Maria de seu nome, os
responsáveis das diversas regiões de Turismo por onde
passámos bem como o proprietário do Convento de
S.Paulo na Serra de Ossa, o
representante da Herdade do
Esporão e ainda dos novos
Estádios de futebol que tivemos
oportunidade de visitar. Como
no melhor pano cai a nódoa,
apenas a pessoa encarregada de
nos acolher no Estádio do
Dragão no Porto, o Sr. Rui

Carvalho, foi a excepção à forma
fidalga como fomos recebidos
por toda a parte, o que motivou
que onze dos jornalistas presentes entre os quais o autor
destas linhas, recusassem a
continuação da visita que já
tínhamos iniciado ao belo
estádio do Futebol Clube do
Porto. Pensamos que a grandeza da instituição que lhe paga
não merecia uma atitude tão
incorrecta e tão diferente do
acolhimento normalmente caloroso das gentes da Cidade
Invicta.
Porque consideramos que o
esforço da entidade organizadora merece de nós a melhor
cooperação, tal como prometemos ao Dr. Miguel Morais
responsável máximo deste
projecto, nas próximas edições
falaremos mais detalhadamente sobre os estádios, o
Alentejo, a BTL, a Tap-Air
Portugal e porque não da
maravilhosa gastronomia portuguesa.

Babilónia
Apresentado por Pigeons International, Babilónia é um
espectáculo de dança e de teatro com encenação e coreografia de
Paula de Vasconcelos, em cena de 30 de Janeiro ao 14 de Fevereiro
deste ano, na Usine C.
Trata-se duma comparação no espaço e no tempo entre duas
civilizações distintas. Entre a Babilónia, berço da civilização, mãe
da arquitectura, das ciências, das artes e das escrituras, que nos deu
línguas e guerras. Que conheceu glórias e decadência, pouco
deixando como vestígios de uma época brilhante e sedutora, onde
os seus jardins suspensos — outrora classificados como a oitava
maravilha do mundo — pouco, muito pouco mesmo, nos deixaram
de vestígios, cobertos que estão pelas areias do deserto.
Considerando que o nosso planeta é um jardim suspenso no
Universo com uma maravilhosa e milagrosa vida orgânica, os
criadores desta Babilónia Moderna, prevêem a sua destruição total,
devido à degradação inexorável a que o homem o conduz.
Paula de Vasconcelos fez desta Babilónia, um tapete voador que
nos transporta a lugares e situações diferentes, onde a vida se
entremeia de histórias fragmentadas de personagens enigmáticas.
Com a colaboração de artistas oriundos de várias etnias ou, se
preferirem, comunidades culturais, esta obra singular navega
através o estado actual do nosso planeta e lança olhares críticos
sobre o frágil equilíbrio entre a vida e a morte.
Com vários músicos e intérpretes no placo, para além das
bailarinas e bailarinos que se misturam aos actores e actrizes,
Babilónia inova com uma música original em uníssono com ritmos
electroacústicos contemporâneos, numa paisagem sonora que
enriquece a simbiose entre o teatro, a dança e a música.
Obra do nosso tempo, ela perpetua a visão artística de Pigeons
International, abolindo fronteiras e tabus, numa abertura
reconfortante a artistas de todas as origens.

LIGUE PARA PORTUGAL
POR APENAS 7.9¢ POR MINUTO!
Angola 3.9¢
Brasil 18¢
Canadá 3.9¢

Portugal 7.9¢
Estados Unidos 4.9¢
Reino Unido 5.9¢

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)
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Duo Valber & Vanille
Em Montreal a 14 de Fevereiro

O Duo Valber & Vanille que vemos nesta imagem acompanhados por Hélio e
Eddy das produções do mesmo nome, produzir-se-ão muito brevemente em
Montreal — para gáudio do seu inúmero público — no sábado dia 14 de
Fevereiro, no salão da Igreja St-Enfant Jesus. A sua presença entre nós prendese com as tradicionais e alegres manifestações do Dia dos Namorados ou, se
preferirem, Dia de São Valentim.
Tendo conquistado a simpatia do grande público montrealense — como o
provam os fartos aplausos que sempre os acompanharam em cada uma das
suas recentes actuações, Valber & Vanille, não deixarão certamente desta vez,
de corresponder ao carinho e apreço que a gente da lusofonia da região de
Montreal sempre lhes tem dedicado.
Valber & Vanile são por si só, um espectáculo dentro de qualquer espectáculo.
Aplaudidos calorosamente em todos os locais onde se têm produzido, eles são
a “coqueluche” do momento.
Um espectáculo a não perder, porque eventos deste tipo são raros.

Bilhetes à venda:

Terra Nossa Brasil 849-9337
J&L Casa da Costura 844-4351
Padaria Notre Maison 844-2169, Flor do Lar 843-8909

VOYAGE

algarve

681, Jar
ry Este
Jarry
Licença do Québec

Uma força na Comunidade

JÁ CHEGARAM OS ESPECIAIS
VERÃO 2004!
RESERVE JÁ E ECONOMIZE ATÉ $300 POR CASAL
A PARTIR DE :

Lisboa
Por
to
orto
P. Delg
ada
Delgada
Santo Cristo

779*
$779*
$699*
$739*+T
$

+TX.
+TX.
+TX.
X

Reserve a sua viagem até 28 de Fevereiro
e obtenha o aluguer de carro a $25/dia
(A partir de Junho 2004)

273-9638 • 277-1934
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 03-2-2004

1EURO=1.6773C
1EURO=1.6773Cd
UM SERVIÇO DO
MILLENNIUM
BCP
(514) 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

MÁQUINAS DE COSTURA
273-9638
987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est
TAGUS
4289 St-Laurent

HORÁRIO DE ABERTURA
Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
9 às 12:30 horas
Quartas
9 às 12:30 e das 14 às 17 horas

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
Associação Portuguesa
do Canadá
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
Associação Portuguesa
de Lasalle
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
Caixa de Economia
dos Portugueses
Casa dos Açores do Quebeque
Centro de Ajuda à Família
Centro Português
de Referência
Centro Comunitário
do Espírito Santo
Clube Oriental
Português de Montreal
Clube Portugal
de Montreal
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
Rancho Folclórico Verde Minho
Ass.Port.West Island
Português de Montreal
Sporting Clube de Montreal
Sport Montreal e Benfica

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141
934-4400

844-3054

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

845-6028

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

844-3307

NOTÁRIOS

849-6619

CASAMENTOS

844-8738

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
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

342-4373
844-1406
353-3577
768-7634
684-0857
739-9322
499-9420
273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

495-2597
483-2362
849-9901

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-3863

Predial
J. Vieira
Cel. 914-3491

213 Rachel Este

Tel. 845-7201

844-6212

C.Modesto
Cel. 235-0906

A Predial vende há mais de 25 anos

Aproveite o “Boom” imobiliário.
Venda por si mesmo com comissão reduzida
Informação grátis de tudo que há de disponível no seu sector.
Avaliação, hipoteca

Villeray

St-Michel

Propriedade
comercial

Complexos funerários

c/ garagens para
lavagem de
carros. Bom

Victor Marques
Conselheiro

514

570-9857

Escritório
514

investimento.
9 app.Boa condição

595-1500

Consulta grátis com um notário • Ajuda psicológica grátis

Grande médio
vidente africano

272-5779

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.

8 ap.Bom investimento

RDP
Condo-app. excelente condição.
Livre imediatamente
$189.000. negociável
• 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

ST-LEONARD

Tel. 514) 271-0810 Cel.:(514) 758-8122
845-5335

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

Prof. Bangali
270-3112
862-2319

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

843-7282

Nós oferecemos um serviço
atencioso em português !

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE MEMORIA
4231 St-Laurent
Eduíno Martins, Cel.:

947-1479

TIPOGRAFIAS

Arranjos prévios
Repatriamento para a Terra Natal

FARMÁCIAS

FOTÓGRAFOS

353-1550

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent Tel.: 844-0388 / 844-7257
Fax: 844-6283

288-2082

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

PADARIAS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

Agent immobilier Affilié

Celular

499-1624

385-1484 e 3 8 5-3541

435-0301

725-2626

SATÉLITES

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

Inês Voltz

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
288-3019
PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este
849-3609
www.pasteis-de-nata.com

Profissionalismo
com o

845-1520

232-3095

DISCOS/LIVROS

366-6305

842-8045

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

DENTISTAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

842-8077
388-4129
982-0804

REVESTIMENTOS

Conselheira

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

254-4647

DU CARTIER INC

Cristina Medeiros

842-6822

844-2269

(514) 985-2411

PSICÓLOGOS

842-6891

681-0612

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

OURIVESARIAS

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687

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.

Courtier Immobilier Agrée

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

CANALIZADORES

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

273-1425

RESTAURANTES

ARCA

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
593-6649
Dominique
842-6420

844-4588

CLÍNICAS
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência

MÓVEIS

351-1716

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

842-8077

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

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

RENOVAÇÕES

842-0591

BOUTIQUES

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

271-6452

Pionniers L’Avant-Garde
de l’Immigration Portugaise

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

4117 St-Laurent

CAIXA DE ECONOMIA

Tel.: (514) 499-0359

QUIROPRATAS

MONUMENTOS

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

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

ST-MICHEL

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
Guy
Concórdia

(514) 777-1262

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

ST-LEONARD

Duplex 2x5 , garagem, todo renovado.

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo, renovado.
Ver para crer !

ST-LEONARD

www.profbangali.com

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
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.

Triplex, 3x6 todo renovado.

VILLERAY

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

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

ROSEMONT

Triplex 1x5
iImpecável

+ 2x3 , garagem,
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PRECISA-SE

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES

Companhia de paisagistas
precisa de empregados com ou
sem experiência.

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

Salário : 12 a 14 dólares / hora
Contactar Domingos:
(514) 961-7544

Lúcie ou Fernanda
(514) 426-1588

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e operário
com experiência em máquina de
dobrar aço.
Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207
Paisagista com ou sem exp. para
trabalho de jardinagem.
Vitorino
(450) 462-4273
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
Empregada doméstica para limpeza, de
preferência c/exp.em residência judia.
Séria e eficiente. Horário: domingo, terça
e quinta das 12h30 às 17h30.
(514) 277-5226
Operários para assentar “pavé-uni” e
fazer todo o género de muros de apoio,
para empresa na “rive-sud”. Pessoas
responsáveis e competentes.
(450) 658-3387
Operadoras de máquinas de costura,
com experiência (mínimo 1 ano)
para casacos de senhora: colocar
magas, frentes, golas e forros. Trabalho
a tempo inteiro(39 horas), pago à hora,
bom salário e boas condições de
trabalho. Somente na fábrica.
Operadoras sérias.
Lúcia: (514) 387-4363

15

Cabeleireiros, esteticista. Local
disponível em salo de cabeleireiro no
Plateau Mont-Royal.
Para mais informações:
(514) 521-2364
Precisa-se de pessoal para montagem
e instalação de gradeamentos e escadas
em alumínio. Apresentar-se no 8975
Pascal Gagnon ou contactar:
Enza ou Tony
(514) 327-2200
Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.
Roberto
(450) 678-1588
Empregada doméstica para limpeza a
tempo inteiro.
(514) 274-5356
Empregados de mesa e ajudantes de
cozinheiro. Tempo inteiro e parcial.
Apresentar-se no:

VENDE-SE
Quinta perto de Alcanena, c/casa de
habitação, 7.000 pés de oliveiras,
3.000 pés de pera Rocha, laranjeiras
etc. Com sistema de regação “Gota
a gota”.
Tel: 011-351-249-845086
(em Portugal)
Pequenos anúncios 844-0388

(514) 847-0927
Jovem para lavar louça. Apresentar-se
no :
404 Duluth Este

DIVERSOS
Professora de Inglês, formada na
McGill 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

Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.
Olga
582-1771

Professor formado e experiente,
fluente em Português, oferece-se para
melhorar o seu Inglês, para negócio
ou trabalho.
James : 288-9633
Procuro trabalho de limpeza à sexta de
tarde ou ao sábado. Pessoa honesta e
limpa.
(514) 495-1838
Está interessado (a) em prosseguir a
sua dança brasileira num ambiente
divertido ?
Para uma carreira em dança brasileira,
contactar :
Josie (514) 501-7587
Tânia : (514) 772-5081

REMAX Alliance Inc.

(“Réchaud”) Carrinho de rodas eléctrico
para manter alimentos quentes. Ideal
para banquetes.

Informação gratuita - casas, hipoteca...
EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

(514) 858-9896

ALUGA-SE

CARLOS AGOSTINHO

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

3½ limpo, não aquecido, próximo
do mercado Atwater (St-Henri).
Livre imediatamente.
$500.

a
d
i
d
Ven

(514) 483-6525

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

(514) 382-3041
(514) 570-1288

Restaurante Braseiro
8261 Boul. St-Laurent
Procurar : Elvis ou Dedy
Pessoa jovem e enérgica para instalação
de telefones e rede de cabos. Deve ser
bilingue, capacidade de trabalhar
independentemente e com boas
relações humanas. Deve possuir carro.
Dá-se formação
Sandy : (514) 735-7794
ou C.V. fax: (514) 735-5180
Mecânico de automóvel c/exp. Para
trabalho a tempo inteiro em garagem
situada no Plateau. Bom salário.

Serviços & negócios

DU CARTIER INC

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

Olívia Paiva

Joseph Oliveira
VISITA LIVRE

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

CENTRO-ESTE - Bom triplex
Rendimento. Só $189.500

A

V

O
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N
E

N
VE

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
VILLERAY- Bom duplex,cave
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido
terminada. 2 garagens. Um luxo.

DEA
I
D
NIDDA
E
VV

VENDI

NO

DA

PLATEAU - Bom duplex, garagem ST-MICHEL 8 plex bem situado.
e cave. Uma raridade. Bom preço Grandes apartamentos $329.000

Domingo 8 de Fevereiro das 14h às 16 h
PLATEAU
ST- HUBERT

RE/MAX DU CARTIER INC.
Courtier immobilier agrée

António Gomes
DU CARTIER-VILLERAY

7170 St-Laurent
Esc.: (514) 272-2432
Cel.: (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

Arlindo Alain Velosa

1840 rue Legardeur

5480 B St-Denis

Cottage, destacado, 1992, cave semi- Condomínio 2º andar, completamente renovado, zona aber-ta,
acabada, lareira, etc. Bela casa.
alarme, estacionamento.

Esc. (514) 271-2131
Cel. (514) 246-9008
5292 rua Bélanger

ST-MICHEL

Triplex 1x5½ +3x3½, aquecimento eléctrico,bom para proprietário ocupante. $289.000

2x4½+bachelor 3½ completamente novo. Aquecimento
eléctrico. Portas e varandas
novas. $245.000

Avaliação gratuita

83 CASAS VENDIDAS EM 2003
VILLERAY

DA
I
ND
E
V

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

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

VILLERAY

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

PLATEAU

AHUNTSIC

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

“Cottage” em sector
procurado, com
4$
qtos
000
109
fechados,
lareira, cave
bem terminada, solarium.
$229.000.

VENDE-SE
Padaria no Plateau, sector
procurado, esquina de rua, com mais
de 25 anos de existência.
Preço para venda rápida:

$24.000.

3x7½ St-Urbain/Mont-Royal,
Excelente duplex,2x5½ reno- cave acabada, r/c livre ao
vado, cave acabada, estacio- comprador. Rendas: 2º $540.,
namento. 2º andar rende $485. 3º $530. Deve visitar

ROSEMÈRE

VILLERAY

VILLERAY

R.D.P.

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

ST-MICHEL

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

MONTREALNORTE

Negociável

Triplex e cottage, grande ter-reno,
grandes quartos. Cottage $625.
3plex= $480.+ 2x $380.

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar

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

Duplex semi-comercial com
1x5½,
aquecimento
eléctrico $189.000
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Joaquim das Neves
1916 – 2004
Faleceu em Montreal, com a idade de 88 anos, o Sr. Joaquim
das Neves, natural de Moitas Venda, Alcanena, Portugal.
Viúvo de Gertrudes Antunes, deixa na dor seus filhos
Manuel(Maria Bento), Henrique(Fernanda de Brito),
Irene(João Ferreira) e Emília(Jaime Dias), seus netos António,
Marta, Elisabete, João Paulo, Melanie, Henrique e Carlos, assim
como os respectivos cônjuges, seus bisnetos Andrew e Sarah
sobrinhos(as), outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
528 Rachel este, Laval
Eduino Martins (514) Tel. 270-3112
O funeral teve lugar no dia 26 de Janeiro de 2004, após missa
de corpo presente, pelas 14h00, na igreja de Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Damedes-Neiges, onde foi a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!

Rancho Cantares & Bailares
Jantar dançante

Iscas

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; crianças dos 6 aos 12 anos, 10
ranchos.
Para reservas: José Cordeiro 450.629.9898 ou Carlos Farias
514.270.7974.

passado a encomenda à HQ, exigindo-lhe mais 200 milhões de
dólares do que previsto, até o final deste exercício fiscal em Abril
próximo.
E o aumento foi introduzido sem qualquer outro aviso nem
consideração.
A Hydro porém, não tem falta de dinheiro. Os seus benefícios
“net” ultrapassam os 17 biliões de dólares no ano corrente, o que
faz dizer ao seu mediatizado presidente, de que a nova exigência
do governo não o impede de dormir.
Certo. Apenas os contribuintes perdem o sono. Outros os sonhos.
De um governo que se mostre respeitador dos seus concidadãos
e tenha a honestidade de assumir os seus erros. Sem recorrer a
sofismas, utilizando iscas a parvos, para procurar aliciar ou alienar
consciências, numa clara operação de promoção partidária.

Comunicado

Valber & Vanille

Cont da pág. 5

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

Export Depot

Pequenos

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

anúncios

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

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-baileespectáculo.
Esta festa conta com a participação do romântico duo brasileiro
Valber & Vanille, Carla Marques, 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.

Os primeiros anos
da telefonia nos Açores
Cont da pág. 5

Para aquele prefaciador, que
considera José Andrade “um
Homem da rádio, um comunicador por excelência, para
além da já notável apetência
para a pesquisa (…), a dedicação e a profundidade de
conhecimentos que tem emergido da suas obras”, o autor
descreve-nos, com uma precisão cronológica, o percurso
“evolutivo e apaixonante da
telefonia nos Açores”.
Segundo José Andrade,
“remonta à segunda parte dos
anos vinte a captação, em Ponta
Delgada, das primeiras emissões radiofónicas oriundas
algures do estrangeiro”
Entretanto, consta, pois, que
a estação de Monsanto, em

†
DESDE $599

DESDE $149 DESDE $649

Melhor Marca, Melhores Preços
PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO

✁

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

Leonardo Martins
1962 – 2004
Após uma grande luta contra o cancro, faleceu em SteThérèse, no dia 22 de Janeiro de 2004, com a idade de 41 anos,
o Sr. Leonardo Martins, natural de Lajes, Terceira, Açores.
Deixa na dor a sua cônjuge, Linda Duchesne, seus filhos
Casandra e Steven, seus pais Maria Lopes (natural de Santa
Maria) e Guilherme Martins (natural de Ponta Delgada, S.
Miguel), suas irmãs Guilma(Ronald Canavino) e Natália(Yvan),
seu irmão José(Adriana), residente em Ponta Delgada, S.
Miguel) seus cunhados(as), sogros, sobrinhos(as), assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120 Jean-Talon este
Eduino Martins, Tel. 270-3112
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com
as suas palavras, presença e outros gestos de amizade os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A
todos o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Lisboa, terá sido a “primeira
veiculadora da comum língua
de Camões quando, em 3 de
Junho de 1928, ficaram as ilhas
adjacentes radiofonicamente
ligadas à distante metrópole”.
Por outro lado, ficamos também a saber que Manuel Rebelo
Arruda terá sido o primeiro
“divulgador radiofónico nos
Açores”, emprestando à sua
progressiva implantação um
dinamismo notável, que
decorreria, aliás, do seu próprio
interesse comercial, quando já
em 1925 anunciava num jornal
micaelense, sob o título de
“Telefonia Sem Fios”, o facto de
ser agente geral para os Açores
da afamada empresa “Le
Mouzy”.
Paralelamente, João Soares
Júnior, dinâmico representante
micaelense dos produtos Phillips e que depois se notabilizara
pela instalação do seu próprio
emissor, e João de Matos Couto
mereceram a honra de “representar os Açores numa emissão
internacional de rádio”
Isso aconteceu em 6 de Julho
de 1928, quando, conforme se lê
“A estação emissora ‘Fillips’ de
Eindhoven, Holanda, dedicou a
sua emissão (…) a Portugal,
Madeira e Açores”.
Pela primeira vez a voz dos
Açores se faria assim ouvir
numa emissão radiofónica,
ainda que de origem exterior.
Mas apenas nove dias depois,
em 15 de Julho daquele ano,
Jacinto Pedro Ribeiro “surpreenderia tudo e todos com a sua
inesperada experiência da
Telegrafia Sem Fios”, ao conseguir realizar, por meios próprios, uma emissão radiofónica.
Outros dos títulos publicados
por José Andrade, foram:
Semente: Prosas e Poesia
(1984); História(s) do PPDA,
Partido Social Democrata
(1999); Guia Político dos Açores
– 1975/2000 (2000) e A Face
Humana da Toponímia de Ponta
Delgada (2001), estando em
preparação O Século XX em
Ponta Delgada – Notícias de
Primeira Página.
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“Portugal no coração” 2004
Edições em Maio e Outubro

Comunicado

Tenho o prazer de informar que, à semelhança do que sucede
desde 1996, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas
vai organizar no corrente ano mais um Programa “Portugal no
Coração”, com o objectivo de levar a Portugal cidadãos
portugueses com mais de 65 anos de idade, residentes fora da
Europa e que, por razões de ordem económica, não visitem o nosso
País há mais de 10 anos.
O Programa rege-se pelo Regulamento disponível no Consulado
ou Embaixada de Portugal, decorrerá em Maio e Outubro do
corrente ano e contemplará no total 40 idosos, sendo 20 em Maio
e 20 em Outubro.
Foram fixadas as seguintes datas para as duas edições de 2004:
·
Maio
Recepção entre 7 e 9 de Maio.
Programa entre 10 e 21 de Maio.
Regresso aos países de acolhimento ou partida para junto
de familiares e/ou amigos para prolongamento da estada entre 22
e 24 de Maio.
·
Outubro
Recepção entre 15 e 17 de Outubro.
Programa entre 18 e 29 de Outubro.
Regresso aos países de acolhimento ou partida para junto
de familiares e/ou amigos para prolongamento da estada entre 30
Outubro e 1 de Novembro.
Solicita-se a atenção para o seguinte:
a)
Cada candidato deverá preencher a ficha de inscrição e
termo de responsabilidade habituais, que se anexam e que poderão
ser fotocopiados.
b)
Os possíveis participantes poderão ser seleccionados de
entre os candidatos ao ASIC ou anteriores edições deste programa.
c)
Os Postos Consulares deverão assegurar-se da
veracidade das declarações, nomeadamente quanto à situação de
carência económica e o número de anos de ausência de Portugal.
d)
Deverá ser explicado aos candidatos que só depois de
terminado o programa cultural e turístico conjunto é que poderão
visitar os familiares e/ou amigos que eventualmente tenham em
Portugal.
e)
Os candidatos deverão ainda assinar um termo de
responsabilidade depois de lhes ser devidamente explicado todo
Regulamento.
4. A fim de se proceder à pré-selecção dos concorrentes, muito
agradeceria que as candidaturas dessem entrada neste
Consulado ou Embaixada impreterivelmente até ao próximo
dia 8 de Março para a edição de Maio e a 30 de Junho para
a edição de Outubro.
Solicitamos o rigoroso cumprimento do prazos, especialmente
do de 8 de Março, a fim de permitir à DGACCP marcar as viagens,
tendo em consideração a realização em Portugal do Euro 2004 e
do Festival Rock in Rio Lisboa.
Embaixada de Portugal no Canadá
645, Island Park Drive, Ottawa, Ontario, KIY 0B8, Canadá,
Tel.: (613) 729 08 83 Fax: 729 42 36
E-mail:embportugal@embportugal-ottawa.org

A.P.E.S.
Festa de angariação de fundos
A festa de angariação de fundos para as janelas da sala “Nossa
Senhora dos Milagres” no Cento Comunitário Santa Cruz, realizada
no passado dia 17 de Janeiro, nas instalações da Associação
Portuguesa do Espírito Santo, rendeu um total de $7,228.000.
Após dedução das despesas ($1,728.00), foi entregue ao
Comunitário Santa Cruz o montante de $5,500.00.
A comissão agradece a todos os comerciantes e benévolos que
contribuíram para o sucesso desta festa de angariação de fundos.

GRAPOLLO
D'ORO
$32.00
20 LITROS

Mosti Mondiale 2000

GRAPOLLO
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$32.00
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UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Serviço de análise do seu vinho

35 variedades de mosto à sua escolha

incluindo VINHO VERDE
Vendem-se barris de Whiskey e
barris novos importados de Portugal em
carvalho e castanho, de 5 a 250 litros.
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

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.: 8428045
A sua implicação será a garantia do sucesso!

Sport Montreal e Benfica
Festa de S. Valentim
No sabado, 14 de Fevereiro, a partir das 19h00, terá lugar na Sede
do SMB a festa de S. Valentim, com jantar e apresentação da nova
direcção para 2004.
Noite animada pelo conjunto Renovação.
Para reservas: 273-4389.

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%.

Sport Montreal e Benfica
Assembleia-geral Ordinária

Exposição
Açores, o povo e a sua cultura
A Embaixada de Portugal em Ottawa e o Museu Canadiano das
Civilizações têm o prazer de anunciar e de vos convidar a visitar a
exposição AÇORES, O POVO E A SUA CULTURA que estará
patente no Museu Canadiano das Civilizações (Museu dos
Correios), entre 30 de Janeiro e 30 de Junho de 2004, 100 Laurier
Street, Gatineau, com o patrocínio da Secretaria de Estado das
Comunidades Portuguesas.
AÇORES, O POVO E A SUA CULTURA, contendo textos,
imagens e selos alusivos aos Açores e à temática da emigração, é
uma exposição organizada e concebida pela Fundação Portuguesa
da Comunicações – CTT Correios Portugal – para comemorar os
50 Anos de Emigração Portuguesa para o Canadá.
Através das emissões filatélicas subordinadas a estes temas,
procurou criar-se, em vários painéis multicolores, um discurso
caracterizante do Arquipélago Açoriano, do seu ambiente
geográfico, do seu povo e da sua cultura.
(Homenagem a todos os pioneiros que chegaram em 1953 e
à comunidade portuguesa do Canadá) no Museu Canadiano das
Civilizações
- Museu dos Correios -100 Laurier street, Gatineau Canadá
30 de Janeiro - 30 de Junho de 2004

CALDENSE
Experiência
Competência
Moda

Decorreu a 30 de Janeiro de 2004, na Filial Nº25 do Sport Lisboa
e Benfica, a terceira Assembleia-geral Ordinária do Clube,
convocada pelo Presidente da mesma Sr. António Costa, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1.
Leitura da convocatória
2.
Leitura e aprovação da acta da última Assembleia-geral
3.
Eleição dos novos corpos gerentes para o ano de 2004
Depois de debatidos os
pontos 1 e 2, foi eleita a nova
direcção pela seguinte ordem:
Assembleia-geral
Presidente: Carlos FernanImportateur Distributeur
des
Vice-Presidente: Manuel José
Mesquita
50% a 70% de desconto
Secretário: José Francisco
Direcção
Preços especiais para empreiteiros
Presidente: Carlos Duque
e proprietários de blocos de apartamentos
Vice-presidente: Belmiro
em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade importados
de Italia, assim como colecções Indus, Athena, Polis,
Valente
Ragno, acessórios de casa de banho, de Sergio Leone, etc...
Tesoureiro: Joaquim Manata
1º Secretário: António VaPROCURA-SE EMPREGADA DE BALCÃO
lente
4833 Jean-Talon est (514) 727-6293
2º Secretário: José Manuel
Nascimento

TEL.: 849-1047
VICTOR LUCAS

66 DULUTH EST, MTL

CÉRAMIQUES SOLANO

LIQUIDAÇÃO FINAL

Pagamos-lhe
as taxas
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Superliga
Acusações e violência estragam jornada de luto por Fehér
Graves acusações entre
Sporting e FC Porto e violentos
incidentes no Estádio D. Afonso
Henriques, em Guimarães,
ensombraram a 20ª jornada da
Superliga de futebol, que
assinala o luto pela trágica
morte do húngaro Miklos
Fehér.
No sábado, no “clássico”
entre Sporting e FC Porto, que
terminou empatado a uma bola,
José Eduardo Bettencourt,
administrador da SAD “leoni-

cadeiras do recinto e arremessou-as para o túnel de acesso aos
balneários, obrigando à intervenção policial, enquanto a
equipa de arbitragem esperava
no relvado que os ânimos
serenassem.
Em termos desportivos, a
ronda tem sido dominada pelos
empates, pois dos sete jogos já
disputados, quatro terminaram
com repartição de pontos, um
deles o “clássico” do Alvalade
XXI, que manteve o FC Porto na

de Freddy, quando se entrava
no quarto minuto de descontos.
Finalmente, em Guimarães,
Ricardo Sousa, de grande penalidade, inaugurou o marcador
para o Boavista, aos 59 minutos,
respondendo os vimaranenses
seis minutos depois, com um
tento de Rafael, que fixou o
resultado final.
A jornada prosseguiu segunda-feira com a recepção do
Alverca ao Beira-Mar onde os
aveirenses conquistaram uma
difícil vitória por duas bolas a
uma que os guindou ao quarto
lugar da classificação. A
encerrar a jornada o Benfica
recebeu no Estádio da Luz a
Académica de Coimbra
vencendo por 2-0, naquele que
foi o primeirio jogo da formação
encarnada, após o trágico
acontecimento da morte de
Fehér.

Melhores
marcadores
na”, e José Mourinho, treinador
do FC Porto, foram os principais
protagonistas pelo fim do
espírito de concórdia propalada
pelos dirigentes do futebol
português.
No final do embate do Alvalade XXI, que hora e meia antes
tinha aplaudido de pé Miklos
Fehér, numa emocionante
homenagem ao malogrado
jogador do Benfica, Bettencourt
acusou Mourinho de ter
rasgado a camisola de Rui Jorge
e desejado a morte em campo
do jogador “leonino”.
Por seu turno, Mourinho
considerou “inqualificável” a
atitude de Rui Jorge repor uma
bola em campo quando o colega
de equipa João Pinto era
assistido fora das quatro linhas.
Do lance nasceu a grande
penalidade, posteriormente
cobrada por Pedro Barbosa,
que garantiu o golo do empate
para o Sporting.
Um dia depois, precisamente
no mesmo relvado onde Fehér,
no domingo passado, caiu
inanimado, vítima de uma fatal
paragem cardio- respiratória, o
jogo entre o Vitória de Guimarães e o Boavista (1-1) acabou em graves cenas de
violência.
Primeiro foram os jogadores,
que no início do encontro se
abraçaram em torno do local
onde Fehér caiu inanimado para
respeitar um minuto de silêncio,
a envolverem-se em cenas de
pancadaria, “incendiando” os
ânimos dos adeptos locais.
Parte do público presente no
D. Afonso Henriques, um dos
palcos do Europeu Portugal2004, arrancou algumas

liderança do campeonato com
os mesmos cinco pontos de
vantagem sobre o Sporting.
Jorge Costa, logo aos dez
minutos, e Pedro Barbosa, à
entrada para os últimos 20
minutos do jogo, fizeram os
golos de um jogo que acabou
mal, face às acusações “cruzadas” entre responsáveis dos
dois clubes.
Após o arranque de sextafeira com a igualdade entre
Sporting de Braga e Moreirense
(1-1), e o empate pelos mesmos
números entre “leões” e
“dragões”, a jornada prosseguiu
domingo com mais cinco jogos,
com o Nacional a ser, até ao
momento, a única equipa que
logrou vencer fora de casa,
batendo o “lanterna vermelha”
Estrela da Amadora com um
golo solitário de Adriano, aos 23
minutos.
Em Vila do Conde, o Rio Ave
venceu o Marítimo por 2-1, com
os golos da casa a serem
apontados por Valente (39) e
Evandro (57), enquanto os
madeirenses marcaram o tento
de “honra” já em cima do minuto
90, por intermédio de Dinda.
Em Paços de Ferreira, a
equipa anfitriã, começou a
ganhar, esteve a perder e
garantiu o triunfo graças ao
segundo golo na partida de Zé
Manuel, a 11 minutos do final,
depois do mesmo jogador ter
inaugurado o marcador aos 20
minutos.
Em Leiria, o Belenenses, em
vantagem desde os 69 minutos,
com um golo de Antchouet,
deixou escapar o triunfo nos
instantes finais do período de
compensação, graças ao tento

1º- “Derley (F.C.Porto)
13
2º- McCarthy (FCPorto) 12
3º- Adriano (Nacional)
11
4º- R. Sousa (Boavista)
10
5º- J. Cesar (E. Amadora) 9
Evandro (Rio Ave)
9
7º-R. Lima (Alverca)
8
Antchouet (Belenenses) 8
S. Sabrosa (Benfica)
8
“Wender” (Braga)
8
Liedson (Sporting)
8

Resultados
S.Braga - Moreirense, 1-1
Sporting - FC Porto,
1-1
Rio Ave - Marítimo,
2-1
P.Ferreira – G.Vicente, 3-2
E. Amadora - Nacional, 0-1
U.Leiria - Belenenses, 1-1
V.Guimarães - Boavista, 1-1
Alverca - Beira-Mar,
1-2
Benfica – Académica,
Programa da 21ª jornada
G.Vicente – Sp.Braga
FC Porto – U.Leiria
Nacional - Sporting
Beira-Mar - Rio Ave
Marítimo – P.Ferreira
Moreirense – E.Amadora
Académica – V.Guimarães
Belenenses - Benfica
Boavista - Alverca

Classificação
1 FC Porto:
52
2 Sporting:
47
3 Benfica:
43
4 Beira-Mar:
34
5 Sp.Braga:
34
6 Boavista:
31
7 Marítimo:
30
8 Nacional:
30
9 Rio Ave:
28
10 Moreirense: 24
11 União Leiria: 23
12 Gil Vicente: 22
13 Belenenses: 20
14 Alverca:
19
15 P.Ferreira: 17
16 Guimarães: 16
17 Académica: 15
18 Est.Amadora: 11

Desporto
Liga de Honra
Estoril empata, mas
ganha terreno ao derrotado Varzim
(Lusa) - O Estoril empatou 33 na deslocação ao reduto do
Feirense, mas acabou por ganhar um ponto ao Varzim,
segundo classificado, surpreendido em casa pelo Vitória de
Setúbal (1-2), na 20ª Jornada da
Liga de Honra de futebol.
Numa emocionante partida
disputada em Santa Maria da
Feira, com constantes alterações no marcador, a equipa
“canarinha” esteve por duas
vezes à frente do marcador, mas
consentiu a igualdade em cima
do intervalo e a reviravolta a
abrir a segunda parte.
O golo que permitiu à turma
de Ulisses Morais conquistar
um precioso ponto aconteceu
aos 77 minutos, por intermédio
de Hugo Santos, numa altura em
que os locais já estavam reduzidos a 10 unidades.
Apesar do empate, o Estoril
acabou por se distanciar do
Varzim na classificação, somando 42 pontos, mais sete que a
equipa da Póvoa, surpreendida
em casa pelo candidato Vitória
de Setúbal, que foi o maior
beneficiado com os desfechos
da ronda, cimentando a terceira
posição, agora com 35 pontos.
O Vitória impôs aos varzinistas a primeira derrota em casa
esta temporada, com golos de
Meyong, aos 61 minutos, e de
Jorginho, aos 78, mas os locais,
que reduziram já no período de
compensação, ainda reclamaram, com razão, uma grande

penalidade, por falta sobre
Mendonça, não assinalada pelo
árbitro O Penafiel e a Naval 1º de
Maio atrasaram-se na luta pela
promoção à Superliga, ao consentirem empates “casei-ros”
frente ao Maia (1-1) e ao Felgueiras (3-3), respectivamente.
Após a 20ª jornada, as duas
equipas ocupam a quarta e a
quinta posições da classificação, ambos com 33 pontos,
menos dois do que Vitória de
Setúbal e a nove do Estoril.
A partida entre o Sporting da
Covilhã e o Salgueiros foi adiada
para segunda-feira, terminou
com a vitória dos serranos por
três bolas a duas.

Classificação
1 Estoril:
42
2 Varzim:
39
3 V.Setúbal:
35
4 Naval:
33
5 Penafiel:
33
6 Santa Clara: 28
7 Salgueiros:
28
8 D.Chaves:
28
9 D.Aves:
27
10 Feirense:
26
11 Maia:
26
12 Felgueiras: 26
13 Leixões:
24
14 Portimonense:24
15 Ovarense:
22
16 Marco:
19
17 U.Madeira: 15
18 Sp.Covilhã: 11

RADIO CENTRE-VILLE SAINT-LOUIS
A Rádio comunitária multilingue de Montreal

O vosso encontro com
a comunidade portuguesa
de Montreal.
De segunda a sexta : das 17h30 às 19h30
Domingo : das 16h às 19h
Música, informações comunitárias, locais e internacionais.

Auditório : (514) 495-2597

ww.radiocentreville.com
Publicidade / Vendas

Frantz Joachim (514) 495-3124

5212, boul. St-Laurent, Montreal (Québec) Canadá, H2T 1S1
Tel.: (514) 495-3124 Telecopiador : (514) 495-2429

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 !

