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Estádios do Euro 2004
Por Luís Tavares Bello

Morreu Claude Ryan
O antigo chefe do Partido Liberal do
Quebeque e ex-editorialista do diário
Le Devoir, Claude Ryan, morreu
Segunda-feira de madrugada vítima de
um cancro inoperável no estômago
diagnosticado Dezembro último.
Entrou em estado de coma no fim de
semana e morreu no Hotel de Dieu de
Montreal, onde estava acamado desde
terça-feira da passada semana.
Conhecido pelas funções que
acumulou como ministro e pelo seu
reino à frente do PLQ, Claude Ryan foi

acima de tudo um jornalista. De 1962 a
1978, dirigiu Le Devoir utilizando a sua
autoridade intelectual para influenciar
o mundo político. Gabava-se de que
Primeiros-ministros e Ministros como
por exemplo Jean Lesage e Pierre
Laporte, o consultavam antes de tomar
decisões.
Trabalhador infatigável que dirigia o
jornal com mão de ferro, Claude Ryan
era um apaixonado da política ao pon-

O Euro 2004 é um acontecimento
que concentra as atenções em Portugal
no final da Primavera e início do Verão
que aí vêm.
Se o nosso país já era rico em
atracções turísticas que serviam de
justificação para levar até ao nosso
“cantinho” muitos milhares de
estrangeiros ávidos de conhecer um
país, pequeno em dimensão, mas
enorme em história e riquíssimo em
costumes e tradições, eis um evento
desportivo de gabarito mundial, que
movimenta milhões de pessoas tem
lugar no “jardim à beira-mar plantado”.
Graças ao ICEP tivemos a possibilidade de visitar alguns dos estádios que
servirão de palco ao desenrolar do
Campeonato da Europa de futebol
vulgo Euro 2004.

Uma vez mais vamos provar aos
incrédulos, que Portugal é capaz de
ombrear com países chamados
grandes na realização de grandes
acontecimentos, não esqueçamos a
Expo 98, sem termos que nos
envergonhar com as comparações.
Dos cinco estádios que tivemos
oportunidade de apreciar digamos que
consideramos o Municipal de Braga
o mais original, o do Dragão o mais
bonito, o da Luz o mais imponente, o
Alvalade XXI o melhor complexo e o
do Algarve o “milagroso” pois é
também uma obra linda e foi de todos
o mais barato.
Para vossa melhor compreensão
aqui deixamos vários dados sobre os
cinco citados recintos desportivos.
Estádio Municipal de Braga

Entidade: Câmara Municipal de
Braga
Lotação: 30.000 lugares sentados
Arquitecto: Souto Moura
Jogos: Dois jogos da fase de grupos
Inauguração: 30 de Dezembro de
2003
Projecto único
Projecto arquitectónico de particular
beleza, implantado na encosta do
Monte Castro - periferia da área urbana
de Braga, fica num dos pontos mais
elevados da Cidade e está virado para
o vale do Rio Cavado.
Duas bancadas
A obra traduz-se numa construção
nova com cobertura para a totalidade
dos lugares e considerando somente
bancadas laterais sendo que os topos
Ver pág.2

Ver pág.2

Jean Lapierre
junta-se a Paul Martin
Doze anos após ter deixado a vida
política, Jean Lapierre reintegra a
família liberal. Foi isso que anunciou no
passado dia 5 na Biblioteca RobertBourassa em Outremont. Foi depois
longa reflexão que Jean Lapierre
decidiu juntar-se à equipa do Primeiroministro Paul Martin. Lutará na
investidura liberal na circunscrição de
Outremont em previsão das próximas
eleições federais.
“A decisão que tomo hoje reflecte os
meus valores e está baseada em três
Ver pág.2

Estádio Municipal de Braga

Maria Alice Macedo

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO

Serviço de análise do seu vinho

Corretora de seguros de prejuízos de particulares
Conselheira em segurança financeira

Tel.: (514) 745-0425

Seguros :
Vida, Hipotecário, Salário, Medicamentos,Invalidez,
Doenças críticas, Viagem.
Investimentos:
REER/REEE
Seguros gerais :
Habitação, (Fogo, Roubo), Automóvel
Email: mariaalicemacedo@hotmail.com

Mosti Mondiale 2000
35 variedades de mosto
à sua escolha
Incluindo

VINHO VERDE

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00
20 LITROS

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:
5187 Jean Talon E., St-Leonard - Tel. 728-6831

A bordo e em terra celebramos Portugalidade
Contacte o seu agente de viagens ou a

TAP Air Portugal 800-221-7370 www.tap-airportugal.us

somos a sua companhia

A VOZ DE PORTUGAL, 11 de Fevereiro de 2004 - Página

Manchetes
Estádios do Euro 2004
Cont da pág. 1

do estádio serão constituídos
pelo anfiteatro rupestre da
encosta do Monte.
Influência Inca
Para além das inovadoras
linhas arquitectónicas próprias
de um estádio com 30 mil
lugares de capacidade, com
apenas duas bancadas, outra
das novidades diz respeito à
cobertura. Inicialmente prevista
como uma estrutura semelhante à do Pavilhão de Portugal, no
Parque das Nações, em Lisboa,
a cobertura do recinto de Braga
seria contínua, mas o arquitecto
acabou por assumir como
referência “as pontes construídas pela civilização Inca”, no
Peru, uma vez ser necessário
iluminar a relva com luz natural,
por forma a preservar a qualidade do relvado.
“Obra de arte”
Descrito como “uma obra de
arte” por Ernie Walker, presidente do Comité de Estádios e
Segurança da UEFA, o novo
Estádio Municipal de Braga é

um “design” arrojado foi já
classificado pela UEFA como
um estádio cinco estrelas.
Cidade DesportivaCom
capacidade para mais de 50.000
espectadores, o projecto integra-se no conjunto da Cidade
Desportiva e imobiliária, uma
área de 3.000 metros quadrados, entre a Av. Fernão Magalhães, VCI e o Bairro de S. Roque da Lameira. Estão projectadas as construções de um
centro comercial, uma área
residencial e um pavilhão
multiusos.
Processo complexo
O estádio do Dragão tem um
“design” impressionante. A
cobertura translúcida, já
designada como “véu”, integra
280 toneladas de aço, suportadas por vários pilares. Do lado
Nascente, o estádio tem uma
altura equivalente à de um
edifício de 14 andares.
Grande requalificação
O Director do Torneio,
António Laranjo, salienta as

Tap Air Portugal
Ai que saudades…

Grande estádio
Finalmente o desejo do Visconde de Alvalade está completo: “Este será um clube tão
grande como os maiores da
Europa...” E para uma grande
equipa, um grande estádio.
Implantado numa zona urbana
contígua ao antigo estádio, o
projecto do novo recinto integra-se num conjunto mais vasto,
com componentes desportiva e
imobiliária, abrangendo habitação, comércio e serviços.
“Cinco estrelas”
O recinto já viu reconhecida a
sua qualidade, com a classificação de cinco estrelas, atribuída
pela UEFA aos recintos de
elevada qualidade. O organismo que tutela o futebol europeu,
escolheu também este estádio,
para ser o palco da Taça UEFA
na época de 2005.
Local de concertos
Tal como o velho estádio de
Alvalade, o Sporting pretende
que o novo recinto sirva para a
realização de grandes concertos. Para conseguir manter essa
reputação, os proprietários do
estádio estudaram cuidadosamente as condições acústicas

Na recente visita que fizemos a Portugal a convite do ICEP sentimos como que um regressar
aos velhos tempos.
A viagem foi via Newark donde continuámos até Lisboa a bordo de um moderno avião Airbus
A340-300 da Tap Air Portugal.
Desde já devo assinalar que graças à gentileza dos responsáveis da companhia aérea nacional
viajámos em classe executiva e assim tivemos a possibilidade de apreciar a excelência do serviço
com que são brindados os passageiros.
Lugares extremamente confortáveis, serviço cortês e refeições de altíssima qualidade, ou elas
não fossem concebidas por Vítor Sobral um dos mais afamados chefes portugueses, tudo isto
acompanhado por uma selecção de vinhos de primeiríssima qualidade.
Somos conscientes que nem todos se podem dar ao luxo de viajar na classe executiva, nem tão
pouco beneficiar das gentilezas com que fomos contemplados, mas uma coisa posso garantir, é
que seja em classe executiva ou económica, ao entrarmos no avião sentimos que já chegámos a
Portugal.
É por isso tudo que repetimos Tap Air Portugal ... ai que saudades...
PS- A propósito não se esqueçam que conforme se vai a Portugal por Paris, Londres, Amsterdão,
Zurique etc., também o podem fazer com a TAP via Newark. É talvez a forma de chegar a Portugal
mais depressa!!!
um extraordinário trabalho de implicações do Estádio do da infra-estrutura de forma a
engenharia, incluído num dos Dragão na zona envolvente: “É, poderem atrair as maiores
cenários mais originais do talvez, o estádio que causa mais estrelas da música.
Mundo. A sua construção tem impacto em toda a área que o
Estádio da Luz
sido alvo da curiosidade de rodeia. Devido às dificuldades
Entidade: Sport Lisboa e
especialistas de todo o mundo. causadas pela sua localização, Benfica
O director do torneio, António foi necessário um grande
Lotação: 65.000 lugares
Laranjo, é outro grande admi- trabalho de escavação antes de sentados
rador do projecto. “É uma jóia. o trabalho de construção proArquitecto: Damon Lavelle
Não se trata apenas de um priamente dito pudesse iniciarJogos:Três jogos da fase de
estádio de futebol, mas sim de se”.
grupos, um jogo dos quartos-deuma obra sem paralelo”.
final e a final
Futuro brilhante
Estádio do Dragão
Inauguração: 25 de Outubro
Se a acção no relvado conseEntidade: Futebol Clube do guir rivalizar com o esforço e de 2003
Porto
O clube que nasceu numa
entusiasmo da arquitectura de
Lotação: 52.000 lugares sen- Manuel Salgado, todos os que farmácia em Belém é hoje o
tados
visitarem o Estádio do Dragão proprietário do maior estádio do
Arquitecto: Manuel Salgado no verão do próximo ano desfru- país; o novo recinto construíJogos: Três jogos da fase de tarão de uma excelente expe- do nos terrenos adjacentes ao
grupos, incluindo o jogo inau- riência.
antigo estádio, congrega áreas
gural, um jogo dos quartos-dede lazer, entretenimento e
Estádio José Alvalade
final e outro das meias-finais.
Entidade: Sporting Clube de espaços culturais. Com capaciInauguração: 16 de Novem- Portugal
dade para 65 mil lugares senbro de 2003
Lotação: 52.000 lugares sen- tados, totalmente cobertos
tados
Jogo de abertura
e com instalações de elevado
Arquitecto: Tomás Taveira
Implantado numa zona urnível, foi classificado como um
Jogos: Três jogos da fase de estádio cinco estrelas pela
bana contígua ao Estádio das
Antas, o novo estádio do FC grupos, um jogo dos quartos-de- UEFA.
Porto será o palco da cerimónia final e uma meia-final
Haja luz
Inauguração: 6 de Agosto de
de abertura e do jogo inaugural
De facto, o estádio foi especido UEFA EURO 2004™ Com 2003
ficamente desenhado para
incluir pormenores condizentes
com o seu nome, como o aproveitamento da luz natural. O
novo recinto, foi construído ao
Kevin Carvalho
lado do antigo, e tem capacidade para 65.000 espectadores.
Palco da final
Alugam-se carros e camiões
Em 2004, depois de celebrado
Ao dia, à semana ou ao mês
o 100º aniversário do SL Benfica
e os 50 anos da construção do
• Especiais de fim de semana
antigo g:Estádio da Luz, o novo
•Tratam-se casos de seguros
recinto será o palco da final do
National Location d’autos (Canada) Inc.
UEFA EURO 2004™
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284
Estádio Algarve
Entidade: Assoc. de MunicíCourriel: carvalhok@nationalcar.com
pios Loulé/Faro – Emp. Inter-
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municipal Loulé/FaroLotação:
30.000 lugares sentados
Arquitecto: Damon Lavelle
Jogos: Dois jogos da fase de
grupos e um dos quartos-definal
Inauguração: 23 de Novembro de 2003
Faro e Loulé
Projecto arquitectónico de
referência implantado na
fronteira dos municípios de
Faro e Loulé (S. João da Venda),
integrando-se no denominado
“Parque das Cidades”. O Está-

dio Algarve representa o esforço das cidades de Faro e
Loulé com vista à construção de
um equipamento marcante na
região turística mais popular de
Portu-gal.
Projecto urbanístico
O estádio mais a sul da fase
final do Campeonato da Europa
de Futebol, que será palco de
dois encontros da fase de
grupos e um embate relativo aos
quartos-de-final, foi idealizado
para integrar e servir de pólo
principal de um novo projecto

Morreu Claude Ryan
Cont da pág. 1

to de não poder resistir à chamada do Partido Liberal do
Quebeque em 1976, fazendo-se
eleger chefe da formação em
1978, dois anos após a derrota
das “tropas” de Robert Bourassa pelo Partido Quebequense.
Uma vez eleito chefe do PLQ,
passou pouco depois a representar a circunscrição d’Argenteuil, a qual serviu até 1994.
No referendo de 1980, dirigiu
o campo do Não com a ajuda do
Primeiro-ministro federal Pierre Elliot Trudeau conduzindo os
federalistas a uma vitória espectacular face aos independentistas liderados por René Lévesque.
Em campanha eleitoral provincial no ano seguinte, a sua
mao de ferro, a sua força intelectual e o seu ardor ao trabalho
não foram suficientes para
seduzir os quebequenses, que
acordaram um segundo mandato a René Lévesque apesar do
resultado referendário desfavorável aos pequistas.
Todavia, Claude Ryan exerceu mais tarde um papel importante no seio do Governo do

Quebeque sob a direcção de
Robert Bourassa e Daniel Johnson, ocupando diferentes ministérios
Entre outras fez adoptar a lei
86 que autoriza a língua inglesa
nos anúncios comerciais desde
que o francês fosse predominante e reformou o ensino
profissional. Enfrentou a crise
com os índios no Verão de 1990
e esteve na origem da reforma
da divisão fiscal com as municipalidades.
Homem profundamente religioso, Claude Ryan foi secretário da secção de língua
francesa da Acção Católica
Canadiana de 1942 a 1962 e em
2002 tornou-se professor em
estudos católicos na Universidade McGill.
A morte de Claude Ryan é o
desaparecimento de um homem que marcou o Quebeque
com a sensatez dos seus escritos e a sua implicação política.
Ao longo da sua carreira, o
antigo chefe do Partido Liberal
do Quebeque tornou-se um
modelo a seguir para os jornalistas.

Jean Lapierre
junta-se a Paul Martin
Cont da pág. 1

razões que guiaram particularmente o meu encaminhamento
– explicou Lapierre. Tenho a
convicção que o serviço público
é o melhor meio de mudar as
coisas e de melhorar a sorte dos
meus semelhantes; eu faço
confiança no novo Primeiroministro e quero promover os
interesses do Quebeque e do
Canadá.”
Jean Lapierre conhece Paul
Martin há 25 anos e co-presidiu
a sua campanha nacional à
liderança em 1990. Diz apreciar
as suas qualidades humanas e a
sua consciência social, o seu
rigor fiscal e a sua competência
em matéria de economia.
Segundo M. Lapierre, Paul
Martin sempre fez prova de
grandes qualidades de liderança, de uma atitude respeitosa
em relação aos seus interlocutores bem como de uma
abertura notável para com o
Quebeque moderno.
Por outro lado, Jean Lapierre
lembra que defendeu as cores
do PLC, com sucesso, nas
eleições de 1979, 1980, 1984 e
1988. “Depois da minha partida
em 1990, considerei-me sempre
como um liberal no exílio. Após
o revés dos acordos do lago
Meech, estava desiludido, sentime frustrado e desiludido,”
acrescentou.
Com o apoio do antigo Primeiro-ministro Robert Bourassa,
ocupou a título de deputado
independente no seio da coligação arco-íris, temporário e
pontual que era no seu início o
Bloco Quebequense.. A experiência foi de curta duração já que
abandonou a política 24 meses
mais tarde.
A partir de 1992, tornou-se

animador de assuntos públicos
na estacão de rádio CKAC e
posteriormente na rede TQS.
Tornou-se simultaneamente
um analista e conferencista
procurado nos acontecimentos
importantes. “O meu papel
público nos media permitiu-me
alargar a minha visão das coisas
e trabalhar quotidianamente no
coração dos assuntos reais que
confrontam a nossa sociedade”.
Segundo ele, as prioridades são
particularmente o acesso aos
cuidados de saúde e à educação,
à segurança económica e ao
direito à diferença.
M. Lapierre considera que
nenhuma região do Quebeque
se deve contentar em ser
representada pela oposição na
cena nacional votando pelo
Bloco Quebequense. “É preciso
participar no verdadeiro poder
e tomar todo o lugar e influência
que nos são devidos. Nós temos
uma palavra e uma maneira de
fazer as coisas em matéria de
saúde e no que diz respeito ao
envelhecer da população.
Temos a nossa agenda económica bem como as nossas
prioridades em matéria de
renovação das infra-estruturas e
da qualidade de vida. É necessário exprimi-las na acção e não
na oposição,” crê ele.
“Nas circunstancias, o meu
regresso à política está na
ordem natural das coisas. As
condições estão reunidas e
oferecem-me o grande privilegio de servir a causa dos meus
concidadãos e concidadãs no
seio de uma equipa liberal
renovada e dirigida por um
chefe que tem todo o meu
respeito,” concluiu Jean Lapierre.

urbanístico bap-tizado de
Parque das Cidades, situado
entre as cidades de Faro e Loulé.
Utilização a longo prazo
Com capacidade para receber
30.000 espectadores, nasceu
dentro dos 31.5 hectares do
Parque das Cidades, tendo
sido desenhado para diversas
utilizações. As bancadas nos
topos norte e sul serão posteriormente removidas para
a utilização da pista de atletismo.
Saber encontrar compromissosUm dos desafios que a
construção do estádio envolveu
foi o de encontrar um compromisso entre as exigências de um
acontecimento como o UEFA
EURO 2004™e um recinto
adaptável a outros eventos. O
Estádio Algarve é uma infraestrutura adaptável para que
possa servir as necessidades da
região turística.
Vantagens dos novos estádiosO Director do Torneio
UEFA EURO 2004™ António
Laranjo, referiu: “Essa é uma
das valências dos novos estádios. São construídos para
acolher jogos de futebol, mas
também por forma a que
possam ser integrados em
harmonia nas regiões onde se
inserem. Este estádio não foi
construído somente para o
UEFA EURO 2004™e o seu
design reflecte precisamente
essa ideia”.
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Açores & Madeira

Coriscolândia dá espectáculo
Porto Santo exportou mais de 380
S. Miguel
toneladas de lixo em 2003
Capelas vai ter creche, atelier de extra para o Presidente
O Porto Santo, pela sua insu- vembro, visou o levantamento
tempos livres e centro de convívio O presidente do Governo criança”. Salientou também a laridade,
apresenta fluxos de de sucata abandonada um
Regional dos Açores foi obse- importância das crianças “con- resíduos de difícil gestão, pouco por toda a ilha e o seu
para idosos
quiado no Palácio de Sant’Ana, viverem com uma instituição, designadamente a acumulação posterior enfardamento e envio
O secretário regional dos
Assuntos Sociais, Francisco

Coelho, presidiu, à cerimónia de
assinatura de um protocolo de
cooperação e investimento com
a Casa do Povo de Capelas,
destinado a financiar as obras de
reconstrução de um imóvel
destinado à instalação de uma

creche, atelier de tempos livres
e centro de convívio de idosos
naquela freguesia.
No âmbito do referido protocolo de cooperação, o Governo
Regional vai comparticipar a
realização daquelas obras com
a atribuição de um apoio financeiro da ordem dos 99.932
euros.
O protocolo assinado com a
Casa do Povo de Capelas surge
na sequência de um compromisso assumido pelo presidente do Governo no decorrer
da visita que realizou ao concelho de Ponta Delgada, para
observação da execução dos
programas governativos na
área social.

Corvo
Governo levanta os muros do Corvo
E as obras não param nos
Açores. Agora, o Governo Re-

gional lançou a concurso a
empreitada para a recuperação
de diversos muros de suporte

na estrada regional da ilha do
Corvo, através da Secretaria
Regional da Habitação e Equipamentos.
Na estrada do Leste, ao quilómetro 0,25, está prevista a
demolição de um muro de pedra
solta com cerca de 54 metros de
comprimento e a sua reconstrução em betão ciclópico.
A empreitada, com um custo
de 85 mil euros e 120 dias de
prazo de execução, compreende igualmente a construção de
um muro de suporte, numa
extensão de cerca de 246
metros, também em betão
ciclópico.

Gravidez precoce
diminui nos Açores
É claramente descendente a
linha de tendência da taxa de
gravidez precoce nos Açores,

revelam dados divulgados pela
Direcção Regional de Saúde.

Revelado foi que em 2000 a
taxa de gravidez precoce situouse, na Região, nos 11,9 por mil,
em 2001 nos 9,9 e em 2002 nos
9,7.
Apesar de os números ainda
serem elevados, a Direcção
Regional de Saúde salienta, no
entanto, que “a linha de tendência é continuamente descendente”.
A DRS recorda, ainda, que
“este problema, constituindo
uma preocupação de todos, tem
nos Açores asseguradas gratuitamente as medidas de planeamento familiar previstas em lei”.

Câmara do Funchal
«virada para o mar»
A CDU visitou a freguesia do
Monte e aproveitou para acusar
a Câmara Municipal de Funchal
(CMF) de «esquecer» as zonas
altas da cidade, «espaços
territoriais onde vive o povo
trabalhador», ou seja, aqueles
«que mais impostos pagam».
No final da visita, Leonel Nunes,
dirigente da coligação, utilizou
o caso do Monte para exemplificar os “esquecimentos” da
autarquia – que se estendem ao
Governo Regional (GR). Na
freguesia, já foram prometidos,
entre outras coisas, um pavilhão
polidesportivo e uma escola
secundária. Só que das promessas aos actos vai uma distância
grande, que ainda não foi
percorrida «pelos senhores do

PSD». No Monte, afirmou Leonel Nunes, há problemas de
saneamento básico e há falta de
acessos – existem zonas onde as
estradas só se vêem ao longe. A
freguesia não parece ser prioritária para CMF e GR que, segundo a CDU, preferem dedicar-se
a “territórios” mais desenvolvidos. Está «virada para o mar».
Pois bem, os comunistas não se
vão deixar ficar. E querem
despertar a população para o
exercício do direito de cidadania. Nos próximos tempos,
prometeu Leonel Nunes, vão
dedicar-se a fazer correr abaixoassinados, reivindicando, a
quem governa a Região e a
cidade, o cumprimento das
promessas feitas.

em Ponta Delgada, com uma
representação teatral alusiva ao
desporto, envolvendo a partici-

pação de um grupo de 50 crianças dos diversos ateliers da
“Coriscolândia”, por iniciativa
da Kairós. César e a esposa
assistiram à apresentação de
um trabalho infantil denominado o “Corpo em Movimento”
que abordou a temática do
desporto nas suas diversas
modalidades, concluindo que “o
importante não é vencer, é
participar”.
“Tratou-se de uma iniciativa
com grande sentido de modernidade, acolhida”, segundo
referiu o Presidente, “com muita simpatia por parte da Presidência do Governo, e que
contribui para a formação da

como é o caso da Presidência do
Governo, onde estão à vontade,
sentindo que o governo da sua
terra também lhes diz respeito”.
“É muito importante este convívio e familiaridade entre as
instituições políticas e as
crianças, porque estimula o seu
espírito e aquilo que os adultos
querem que elas sejam no
futuro”, acrescentou.
Carlos César recordou, ainda,
que “a Presidência do Governo
tem um programa de ocupação
social destinado aos idosos que
visitam, com frequência, o
Palácio de Sant’Ana, onde
convivem e lancham com o
chefe do executivo açoriano, e
um outro dirigido às crianças
com uma importante vertente
pedagógica, permitindo-lhes
compreender melhor que a
sociedade está organizada em
instituições, existindo um
Governo que não é algo que vai
para além das pessoas e que as
crianças se devem familiarizar
com essa realidade”.
No final da representação
teatral, as crianças entoaram
um tema alusivo ao “Cantar às
Estrelas” e receberam um Kit
escolar individual oferecido
pelo presidente do Governo e
esposa.

Madeira
Recolha selectiva está a crescer
Em 2003, foram recolhidas,
na Ponta do Sol, 26 toneladas de
papel com um volume mensal
que cresceu das 2,6 toneladas
recolhidas em Janeiro de 2003
para 4,4 toneladas em Dezembro. A recolha selectiva de
vidro teve também um aumento
significativo e totalizou 266,5
toneladas no ano de 2003, tendo
sido a sua totalidade vendida ao
continente para posterior
reutilização. A recolha de vidro
em Janeiro de 2003 foi de 16,5
toneladas, crescendo significativamente ao longo do ano, onde
em Julho foi já de 24,2 toneladas,
para em Dezembro do mesmo
ano, a Câmara ter recolhido 27,1
toneladas de vidro para reciclar.
No sentido de dar seguimento a
este trabalho, do qual a Região
já foi reconhecida ao nível
nacional, a Ponta do Sol recebe
nos próximos dias mais 120
“embalões” da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos
Naturais, destinados à recolha
selectiva de embalagens, para
que deste modo fiquem completos os ecopontos existentes,
e complementem os que venham a ser instalados. Segundo
Rafael Inácio, vereador responsável pelo ambiente na Ponta do
Sol, «estes números demonstram o empenho que tem vindo

a ser desenvolvido pelos
serviços do ambiente na autarquia, que levaram a cabo uma
campanha de sensibilização
ambiental no ano passado, junto

de sucata que vinha a ser
depositada na Lapa, aguardando um destino final adequado.
Esta acumulação, já em quan-

tidades apreciáveis, tem vindo a
provocar impactes no ambiente,
particularmente na paisagem, o
que levou a Porto Santo Verde,
Resíduos Sólidos e Limpezas
E.M., em colaboração com a
Câmara Municipal do Porto
Santo, a desenvolver uma
campanha para a sua recolha.
Esta operação, que decorreu
nos meses de Outubro e No-

para a reciclagem, resultando
em sensivelmente 650 toneladas deste resíduo. Também
durante o ano de 2003, no
âmbito da recolha selectiva
levada a cabo pela Porto Santo
Verde (PSV), foram enviadas
para fora da ilha 380 toneladas
de resíduos sólidos urbanos.
Nesta operação, foram para
reciclagem 80 toneladas de
papel/cartão e 300 de vidro, o
que representou, em termos
estatísticos, um aumento de 3%
em relação ao ano 2002. Como
causas para este aumento na
produção de lixo, Rubina Brito,
responsável pelas questões do
ambiente da PSV, aponta vários
factores. Primeiro, salientou
que «é normal que a quantidade
de resíduos aumente de ano
para ano, pois isso está ligado ao
facto de mais gente visitar a
ilha».

Saudaçor: Conselho tomou posse
Teve lugar Segunda-feira dia 9 de Fevereiro, a tomada de posse
dos membros do Conselho de Administração da Saudaçor, empresa
de capitais exclusivamente públicos, gestora do serviço de saúde
nos Açores, uma cerimónia presidida por Carlos César, a realizar
no Palácio dos Capitães-Generais. Serão empossados António Luís
Gusmão Teixeira, como presidente do Conselho de Administração,
e Anabela Alcobia Veríssimo de França Gouveia e Hélia Maria
Pinheiro Cardoso, como vogais.
O Conselho
António Teixeira, natural de Vila Franca do Campo, é licenciado
em organização e gestão de empresas, e desempenhou, desde 1997,
funções de administrador da EDA.
Quanto a Anabela Gouveia, natural de Coimbra, licenciada em
direito e com curso de estudos superiores especializados em
ciências documentais, vinha exercendo funções de assessoria no
Gabinete do secretário regional dos Assuntos Sociais.
Natural de Angola, Hélia Cardoso é licenciada em organização
e gestão de empresas e pós-graduada em administração hospitalar,
integra desde 2000 o quadro do IGFS (Instituto de Gestão
Financeira da Saúde), agora extinto.
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dos vários grupos etários. O
trabalho de sensibilização é
para continuar», salienta, «e já
está em elaboração uma nova
candidatura ao programa
LEADER+, que visará acima de
tudo a montagem de uma
campanha para sensibilizar as
pessoas que podem usar o lixo
biodegradável para a adubagem
dos terrenos». Deste modo, a
autarquia espera poupar algum
dinheiro na recolha de lixo, uma
vez que cada tonelada de lixo
que é levada para a estação da
Meia Serra custa à Câmara 50
euros.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e guardais todos os dias, Vós que sois
a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o coração, eu Vos
peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça por mais
difícil que seja (fazer o pedido). Sei que Vós me ajudareis, me
acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que seja.
Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.
F.N.
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Comunidade
Pequena Crónica de Inverno
Ser Velho
Por Joviano Vaz
O Inverno que temos tido foi
e ainda é extremamente
rigoroso.
Frio intenso, muita neve com
todos os inconvenientes que tais
situações provoca.
E o pior é que muitas vezes
temos mesmo de arrostar com
o mau tempo e fazer-lhe frente o
que não é nada fácil.
Hoje fiquei em casa.
Pela janela vejo a neve que cai em profusão e vejo os transeuntes
arrostarem com as más condições meteorológicas.
O que desejo é partilhar um estado de alma que o Inverno me
provoca e como tal exteriorizar o que me vai na alma.
Estou no último quadrante da vida.
Sinto as ideias claras mas quanto ao resto vejo que o caruncho
chegou com todos os inconvenientes de tal situação. Começo a
limitar as minhas actividades. E começo a saber a partir de agora
o que significa ser velho.
Ser velho não é só sentir as forças que diminuem. É muito mais.
É saber-se que em breve se vai depender dos outros que nem
sempre têm a formação e a paciência necessárias para compreender
essa dependência.
Tenho ultimamente visto e ouvido muito do que se passa nos
centros destinados à terceira idade.
E o que ouço e vejo deixa-me perplexo e inquieto.
É que a segurança social quer queiramos ou não está em falência
digamos técnica.
Porquê?
O número de jovens contribuintes desce de maneira assustadora
e sobe o número de idosos beneficiários.

Dizem os especialistas que os próximos trinta anos serão mesmo
catastróficos.
Outrora as epidemias, as doenças isoladas que são hoje vencíveis
ceifavam muita gente na flor da idade.
Hoje tudo é diferente se essas epidemias ou essas doenças forem
detectadas a tempo.
O mercado da velhice é próspero.
Por um lado há os centros que por toda a parte pululam. E há
também uma nova indústria que altaneira e vitoriosa se está a
instalar com a certeza que o mercado vai crescer.
Trata-se do denominado mercado da morte.
E se não fizermos atenção em breve o aparato fúnebre vai revestirse de ilusão rodeada de vaidades, ambientes e panegíricos, tudo isto
em competição com os grandes acontecimentos sociais.
É que há estranhos rituais, situados entre a magia e o comércio
que ameaçam a dignidade e a transcendência da passagem
misteriosa desta vida para o Além.
Se por um lado a dependência é algo que se não pode evitar na
sua totalidade, o comércio da morte deve ser combatido por ser um
centro de ilusões.
É que importa não cair nas mãos dos mercenários da morte. Com
todas estas perspectivas ser velho não é situação fácil.
E importa, antes de mais, não cair no exagero.
Enquanto for tempo é aconselhável a organização do futuro com
a redacção de um testamento ou de um mandato de inaptidão.
Assim espero ser este o meu caso.
Procuro ser realista num mundo em que ser velho está a ser cada
vez mais complicado.
É por esta razão que neste dia de Inverno em que a neve abunda,
cai neve na natureza e cai no meu coração.

O CASCM Informa
Superar o desespero,
encontrar novas forças
Campanha nacional de prevenção do suicídio
Por Jorge Vasco, psicólogo
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Declarações de impostos pessoais e corporativos
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Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
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Financiamentos pessoais e comerciais
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•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)
“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”
Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR
os vossos impostos LEGALMENTE

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

No quadro de uma colaboração com o Centro de Acção SócioComunitária de Montreal, venho neste pequeno artigo contribuir
à sensibilização dos membros da nossa comunidade a um fenómeno
que muitas vezes passa despercebido ou que se evita de falar. Estou
a referir-me aos pensamentos e gestos suicidários com que uma
pessoa pode ser confrontada num momento de desespero, de
cansaço intenso ou de grande sofrimento. Neste mês de Fevereiro
de 2004, é este o tema principal das campanhas de prevenção da
saúde mental em vigor no Quebeque. Esta realidade afecta a nossa
sociedade, tal como nos indica uma informação fornecida pela
«Association québécoise de prévention du suicide»: no Quebeque
contam-se diariamente 250 tentativas de suicídio, entre as quais
quatro mortes. Não existem dados sobre quantas pessoas da
comunidade portuguesa atentam à vida, talvez existam menos
casos, mas as ideias e os gestos suicidários afligem as famílias e
grupos de todas as sociedades. Falar deste assunto triste e
complexo é um convite à compreensão e a lembrar que há maneira
de ajudar a enfrentar as dificuldades da vida.
A luta pela vida e pela felicidade
Em geral, a maior parte das pessoas preferem falar das coisas
boas da vida, rir e festejar entre amigos e familiares. A procura do
bem estar e de um pouco de felicidade são muitas vezes o que anima
os esforços quotidianos dos seres humanos. Aguentam-se
situações difíceis, conflitos, sacrifícios e trabalhos pesados com a
ideia que, apesar dos sofrimentos e do cansaço, ainda vale a pena
viver a vida. Muita é a luta para que seja possível arranjar uma vida
conjugal e familiar boa, para se passar uns momentos bons, para
se comer uns bons petiscos em boa companhia, para se ter uma casa
confortável. Muitos esforços para arranjar maneira de ir ver a
família ou ainda ajudar os filhos ou os amigos a resolverem os seus
problemas e a realizarem os seus sonhos.
Obstáculos e desespero
No entanto, no decorrer da vida encontram-se muitas vezes
obstáculos que acabam por esgotar a paciência e o ânimo, e algumas
pessoas perdem pouco a pouco a fé na capacidade de resolver e de
ultrapassar certos problemas. Muitas vezes o desânimo instala-se
gradualmente e sem que a pessoa se dê conta. Noutros casos, um
choque súbito também arrebenta com as forças da pessoa : uma
separação, a morte do ente querido, uma doença grave ou quando
incapacitado devido a um acidente, ficar sem trabalho ou perante
problemas financeiros sérios, uma má notícia, problemas de álcool,
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de droga, de jogo, ou mesmo de violência, são experiências que
podem levar os mais entusiastas a sentirem-se fartos da vida e sem
saber como parar o sofrimento que sentem.
É também verdade que algumas pessoas levam uma vida mais
dura, que lhes parece sem sentido, sozinhas e desamparadas.
Nestes casos a resistência vai-se a baixo e muitos não sabem mais
como encontrar as forças para ressentir a paz de espírito e a alegria.
Por vezes, quando o inverno é duro, quando a idade já pesa, as ideias
tornam-se negras, e já não se vê mais a luz nem o que a vida pode
ainda oferecer. Pensa-se que o desespero só afecta aqueles para
quem os anos pesam. Na realidade, mesmo crianças e jovens vivem
momentos de grande incerteza, de confusão, de transformações e
de conflitos, de procura de autonomia, de tristeza profunda, sem
saberem o que fazer com as dores que sentem no coração e no
corpo. Por outro lado, muitos adultos atentam à vida quando
confrontados com o peso de situações complexas em que se sentem
incapazes, rejeitados, humilhados, ou quando roídos pela
culpabilidade de más decisões que tomaram.
Manifestações do pensamento ou do comportamento
suicidário
O desespero, a fartura, o sentimento de não poder mais aguentar
o sofrimento, manifestam-se em palavras e gestos que muitas vezes
passam despercebidos ou a que não se liga suficientemente. Ouvese dizer : «não presto para nada, já não faço cá nada», «se Deus me
pudesse levar de uma vez para sempre», «já ninguém quer saber
de mim para nada, para aqui sozinha, seria melhor ir-me de uma
vez», «um dia destes desapareço daqui para fora», «se isto continua
não sei o que será de mim», «mais vale morrer que estar para aqui
neste estado», «já não há nada a fazer, um dia destes dou cabo de
mim», «talvez fosse melhor se não acordasse amanhã», etc. Pensase que quem diz isto não se matará ou que são só maneiras de ir
buscar atenção, mas a verdade é que estas palavras e estas pessoas
necessitam de atenção, de carinho e de assistência.
Outros fecham-se na cave, bebem, drogam-se, isolam-se no
trabalho, fogem ao contacto, conduzem de maneira perigosa,
tomam arriscam-se demasiado, como se não estivessem mais
interessados pela vida, como se não se preocupassem de pôr a vida
em perigo. Muitas vezes estes são indícios de grandes tensões
emotivas que perturbam a pessoa que o diz. Noutros casos, tais
comportamentos levam uma pessoa a ficar num estado de fraqueza
e de vulnerabilidade que o mais pequeno problema lhe parece uma
montanha insuperável. O estado de desespero em que uma pessoa
se encontra é tal que atentar à vida lhe parece a única e a melhor
solução, pois não vê outra possibilidade. Há várias maneiras de
tentar o suicídio, e muitas são drásticas, muitas vezes a morte é
inevitável. Muitas pessoas não morrem mas ficam feridas ou
doentes como consequência de um gesto feito por não encontrarem
solução aos problemas que as afligem. Saber compreender quando
alguém lança um pedido de escuta e de ajuda é fundamental e
urgente.
Como ajudar alguém que pense no suicídio
Prestar atenção a estas pessoas, escutar o que as preocupa ou o
que as faz sofrer, falar dos sentimentos que as sufoca, lentamente,
com calma e paciência, é uma primeira ajuda. Em seguida poderse-à falar das diferentes maneiras de resolver o problema ou
procurar alguém que as poderá ajudar. O calor humano, a tentativa
de compreender e de respeitar a dor e o desespero, são gestos de
fraternidade humana geralmente reconfortantes e deveras
positivos. É bom que a pessoa que sofre também fale do que sente
com um profissional, com um médico, até mesmo com um padre.
Por vezes é bom telefonar para a linha de ajuda e prevenção
«Suicide-action Montréal» no número 514-723-4000, quando
se está desesperado ou quando não se está certo como ajudar
alguém que pensa no suicídio .
Cada um poderá ajudar a encontrar novas soluções às
dificuldades e alimentar o ânimo para continuar a luta da vida.
Falando com alguém que escute e respeite o seu sofrimento, alguém
que ajuda a abrandar a intensidade da dor, encontra-se nova fé e a
esperança que haverá dias melhores. Quem consegue atravessar
uma etapa tão dura pode também descobrir que é capaz de ganhar
as batalhas diárias, que não está tão sozinho como pensava, que
pode ainda saborear bons momentos, e que é possível continuar a
enfrentar os desafios da vida.

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.

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.
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A geração do faz-de-conta
O País virtual
Por Augusto Machado

Políticos em queda livre
Entre a onda de choque e a do
bom senso

Opinião
O “4 de Fevereiro”
que Angola celebrou
Por Fernando Cruz Gomes

Não é fácil corrigir comportamentos.
Há hábitos e condutas que estão
profundamente enraizados nas
pessoas. Como já estamos habituados,
a nossa gente continua no caminho do
“deixa andar”, ou do “cada um que se
desenrasque”, ou a do “salve-se quem
puder”. Desde governantes, chefes de
repartições e trabalhadores, poucos são
os que assumem a responsabilidade
das suas funções.
Depois há a atitude negativa. Sempre que se quer fazer algo
diferente para melhorar o bem-estar comum, aparece logo alguém
a dizer que isso é um problema. É esta ideia fixa que perdura na
mente das pessoas – de temer mudanças, de experimentar coisas
novas, ou de deixarem de ser pessimistas. Infelizmente, neste nosso
Portugal, para muitos, num qualquer assunto a resolver levantamse mil problemas em vez de se pensar o contrário de que para cada
problema se levantam mil soluções. As pessoas são pouco
optimistas em tudo. Fazer é sempre uma dificuldade, mudar é
sempre complicado, fazer diferente tem sempre contras. Até os
mais abertos têm a tendência a reagir com um “não” a uma questão
nova em vez de reagirem com um “vamos ver como isso se pode
fazer”. É o comodismo instalado. E isso é mau para o País.
Há dias, por mero acaso, num convívio com espanhóis, em Tuy,
Galiza, apenas uns 15 quilómetros donde vivo, numa conversa
animada, escutei uma afirmação inquietante, a de que Portugal se
transformara em País virtual! Confesso que fiquei chocado com o
que ouvi. Senti um nó na garganta que me fez tossir. Já imaginava
que a ambição castelhana de nos invadir era bastante sentida nos
corredores da alta roda dos empresários espanhóis, mas nunca
pensei que se discutia assim, tão abertamente e na presença de
portugueses. Por alguns minutos, mentalmente, desliguei-me da
conversa. Recuei no tempo. No tempo em que estudei a História de
Portugal. A heroicidade portuguesa ao longo dos séculos, desde a
Fundação, passando pelos Descobrimentos, pelo difundir da nossa
Língua e da nossa Cultura pelas terras longínquas que constituíram
um império invejado e temido, pela dignidade e bravura daqueles
que se bateram e defenderam o País sempre que os espanhóis
tentaram invadi-lo.
Portugal, na época, existiu, sabia pensar e honrava-se da Nação
que era. De repente, ouvir o insulto de que o nosso País, de real
passara a virtual magoou-me. Pior ainda, que Portugal já não existia
ao passo que a Espanha, após a horrível guerra fratricida de 19361939, trabalhara, modernizara-se e subira ao pódio de uma das
Nações mais ricas e fortes do mundo. Enquanto por cá houve apenas
uma revolução e toda a riqueza, ou quase, herdade de um regime,
aliás muito semelhante ao de Franco, foi esbanjada na exigência de
quimeras, de desagravos sociais, de vinganças pessoais, de uma
imposição de direitos com o esquecimento infantil dos deveres a
cumprir.
Atravessamos um período em que se fala muito na carência de
auto-estima, do pessimismo e de que existe falta de criatividade e
imaginação para resolver os problemas do País. As leis não são
cumpridas e os infractores não são punidos. Procuram-se os
caloteiros dos impostos, dizem que são cerca de 650 mil, o que quer
dizer que se sabe quem são, mas ninguém consegue cobrar as
dívidas de que o Estado é credor. E permite-se que haja cidadãos
que habitam em moradias com piscinas no Estoril, que sejam
proprietários de outras no Algarve, que gozem férias em locais
exóticos, tenham três automóveis, as ilustres esposas tenham
casacos de astracã, cortem o cabelo ou se penteiem em Paris... e
preenchem a documentação do IRS manifestando, imaginem bem,
3000 euros anuais. A Espanha resolveu o problema com a maior
simplicidade. Centenas de funcionários estatais visitaram milhões

Há uma expressão muito apreciada
pelos políticos em qualquer parte do
mundo. Trata-se da conhecida “Digam
bem ou digam mal, falem de mim”.
Nunca estiveram, como agora, tão bem
servidos por este vocábulo. É quase
doloroso assistirmos a tanta impostura,
tanta falta de verticalidade e de rigor.
De postura. Entre os mais visíveis nos
tempos que correm, dificilmente
conseguimos descortinar um que se possa adjectivar de
competente.
De possuir estatura política. São raríssimos.
Para quem teve a coragem e a tranquila perseverança de ouvir
Paul Martin numa entrevista televisiva na Radio Canadá na última
semana, compreenderá o sentido destas frases. Imagem triste de
alguém que não tem rumo definido, sem orientação política,
hesitante, gaguejando em cada resposta evasiva como é seu
costume, fazendo promessas no ar, falando muito sem nada dizer.
De uma improvisação e incoerência que faz dó. E que inquieta. A
cereja sobre o creme foi a reprovação pública que fez ao seu novo
“dauphin catavento” do Québec, Jean Lapierre, ao afirmar com
desdém,. de que a declaração que este último fizera sobre a Lei da
clareza referendária, qualificando-a de astuciosa e inútil, era uma
opinião para guardar na...gaveta. Dois dias antes, renegando a
promessa de permitir em todas as ocasiões a liberdade de voto aos
seus deputados, Paul Martin proíbe-lhes esse direito no que trata
à aprovação dos orçamentos suplementares para o Registo
Nacional de Armas de fogo.
Estamos na verdade muito mal servidos!
No Quebeque o panorama também não é mais reluzente.
De contradições em artifícios, o Governo perde cada vez mais a
credibilidade.
De que tanto necessita para recuperar o eleitorado. O caso da
central térmica de Suroît é pedra dura nos rins fragilizados do
governo Charest. A viragem a 180º numa tentativa de pôr um
bálsamo no desencanto da população face às incongruências das
suas decisões, Jean Charest remete por 60 dias a pasta da avaliação
das necessidades energéticas da província à Régie de l’énergie,
desaprovando pela mesma ocasião, a super poderosa Hydro
Québec e o seu mediático presidente. Esta decisão governamental
não foi tomada por qualquer repentino raio de clarividência tardia
mas antes, devido à forte oposição nos mais diversos meios da
população, que reclamaram a anulação do projecto e sublinharam
a falta de transparência da sociedade hidro eléctrica quebequense,
a qual agindo como um Estado dentro de um outro Estado, guarda
invejosamente as informações referentes à justa situação em
matéria energética.
Alegando eventuais e futuras penúrias de electricidade não
confirmadas por organismos independentes, a HQ, também
proprietária de Gaz Metropolitano, correspondendo aos desejos de
alguns membros directivos recrutados por entre os dirigentes desta
última empresa, projecta o desenvolvimento da exploração
gaseiforme do subsolo e a sua distribuição.
Os ambientalistas, conscientes de que a Régie nada poderá fazer
num assim curto espaço de tempo — e dificultada pelas alterações
feitas na Lei no tempo do Primeiro Ministro Bouchard, que lhe
amputaram largos poderes de análise, fiscalização e controlo,
consideram portanto que o projecto deu entrada no congelador e
lá irá hibernar alguns anos senão à perpetuidade.
Contente ficou o ministro Thomaz Mulcair, do Meio-Ambiente,
que desde o início se opôs à construção da central térmica que,
lembrou a propósito, é contrária ao Tratado de Kiotto. O curioso

Angola assinalou, na quartafeira, mais um aniversário da
data que se convencionou ser o
início da luta armada, que
conduziria, anos depois, à
independência do país. A 4 de
Fevereiro de 1961, muitos
nacionalistas, armados com
machados, paus e catanas,
atacaram a Cadeia de São Paulo
e a Casa de Reclusão de Luanda.
O objectivo era libertar alguns dos presos políticos.
Quem estas linhas escreve, estava então a começar a profissão
numa pequena emissora chamada Rádio Clube do Congo
Português (mais tarde Rádio Clube do Uíge). Tomou conhecimento
da ocorrência, através da voz do saudoso Santos e Sousa, então o
chefe dos Serviços de Produção do Rádio Clube de Angola, em
Luanda. A Emissora Oficial, que o saibamos, não noticiou o caso.
E se o fez foi à “maneira estatal” que era tudo... menos notícia.
Se é facto que a data significou uma “revolta” contra o poder
colonial, não é menos facto, que a grande “força popular”
transformada em alavanca da “revolução” haveria de ocorrer apenas
uns dias depois, a 15 de Março de 1961. O “4 de Fevereiro”, para
o efeito estava até “ensanduichado”. De um lado, a revolta da Baixa
do Cassanje (Cotonang, algodão...), que foi, efectivamente,
também, um “grito” das agora apelidadas forças nacionalistas
contra a opressão colonial de então. Do outro, o “15 de Março de
61”.
Só que o poder instituído em Angola, logo a seguir à
independência e até aos nossos dias, tem a ver com o MPLA, que
estaria por detrás do assalto às cadeias. Quer os acontecimentos
do “15 de Março”, quer os que ocorreram na Baixa de Cassanje
seriam da autoria de outras formações que não o partido
actualmente e desde 1975 no Poder em Angola...
Talvez por isso a força que se dá ao “4 de Fevereiro”. E cujo
ímpeto se “tempera” até com outras afirmações - que por acaso nem
são verdadeiras... - de ter havido, também, na mesma altura, um
ataque à então Emissora Oficial de Angola, no chamado Bairro dos
Correios. Não. De facto, não houve.
Recorde-se que para o ataque às cadeias foram mobilizadas cerca
de duas centenas de pessoas. As outras (e falava-se em mais de duas
mil) ficaram pelo caminho. Detidas algumas pela polícia política,
devido a denúncias, muitas outras foram desmobilizadas pelo facto
de se ter de avançar mais rápido. É que, por aquela altura, falavase que o “Santa Maria”, então em poder de Henrique Galvão, iria
passar por Luanda, o que fez convergir para a capital de Angola
muitos jornalistas estrangeiros. Aproveitar a presença desses
jornalistas para noticiar os ataques às cadeias era “ouro sobre azul”,
já que se alardearia a luta pela independência...
O “Santa Maria”, então baptizado pelos ocupantes como “Santa
Liberdade”, acabaria por não passar por Luanda. E quando isso foi
dado como certo, os organizadores do assalto às cadeias designadamente Imperial Santana e Virgílio Sotto Mayor, entre
outros - decidiram avançar rapidamente, por forma a poder ter ainda
“à mão” alguns jornalistas internacionais.
A tal revolta foi facilmente dominada. Foi, no entanto, o ponto de
partida para muitos outros acontecimentos, como o “15 de Março”
que alastrou por todo o norte de Angola, a mando de Holden
Roberto, da FNLA (então denominada UPA). Foi só a partir daí que
Oliveira Salazar fez avançar tropas e mais tropas para a então
chamada província ultramarina. “Para Angola, rapidamente e em
força”, foi a frase que ficou na História e que haveria de alterar, mais
tarde, e por completo, o regime vigente em Portugal.
Desconhecem-se os contornos reais do “4 de Fevereiro”. Há
quem afirme que foi de inspiração do MPLA, e há quem avente a
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Jantar das Estrelas, com Marc Dennis & Ca.
Um céu festivo bem estrelado!
Foto e texto de António Vallacorba

O Convívio dos Naturais da
Ribeira Grande de Montreal,
presidido por Ildeberto Silva,
distinguiu-se grandemente no
pretérito sábado com a festa que
realizou em honra de Nossa
Senhora da Estrela, decorrida
no subsolo da Igreja Santa Cruz.

Foi precedida de missa,
concelebrada pelo padre
Lourenço Ruba, da Missão
local, e padre Carlos Dias, da
Igreja St. Vicent Ferrer, com o
acompanhamento do Coral do
S. Santo Cristo, sob a regência
de Filomena Amorim e grande
participação de fiéis.
Os ribeiragrandenses devem
ter ficado muito orgulhosos
com o resultado final desta festa,
em que Luís Melo, da Rádio
Centre-Ville, foi apresentador.
Não só o recinto, esgotado,
estava um encanto decorativo,
como o jantar, privilegiando um
bufete açoriano, se mostrou
muito farto e de excelente
qualidade.

Outrossim, e para além da
óptima animação do baile, a
cargo do JG Night Productions,
o espectáculo foi realmente
“super”, primeiro com a actuação de Álvaro Manuel
interpretando muitos dos seus
êxitos, seguido do popular
artista luso-americano, Marc
Dennis, com outra das suas
grandes exibições, cantando e
dançando junto dos convivas,
como é tanto do seu jeito.
Na Ribeira Grande, elevada a
cidade por decreto aprovado em
sessão de 5 de Junho de 1981 na
Assembleia Regional dos
Açores, a tradição recomenda
que, na noite de 1 para 2 de
Fevereiro, os amigos se reunam

com as violas afinadas. Cada
rancho pôe-se ao caminho, para
entoar os seus cânticos em
louvor das estrelas e saudar
amigos e parentes, numa
missão de paz e harmonia.
Também entre nós se tem
repetido esse costume, não só
na noite supracitada, como
durante esta festa, com um
rancho constituído pelos improvisadores Manuel Luís, José
Agnelo e Manuel Fátima,
acompanhados por alguns
músicos da Filarmónica Portuguesa de Montreal e que muito
deliciou os festejantes.
Eis algumas quadras:
A Ribeira Grande é linda,
Hoje é bonito de vê-la,
Seu povo comemora ainda
Nossa Senhora da Estrela
Aquela estrela querida
Que vos guia tantas vezes
Que ela fique toda a vida
No coração dos portugueses.
Foi também neste ambiente
de muita alegria e amizade, que
Carlos Santos, Isabel e Fernan-

do Cabrita; Maria dos Anjos e
Jacinto de Sousa e Vicki Manuel
celebraram anos natalícios ou
matrimoniais, a par da venda de
uma rifa que premiou Dulce
Silva e Duarte Torres e da
homenagem com que a direcção deste Convívio distinguiu
com placas comemorativas
algumas individualidades locais.
Nossa Senhora da Estrela (da
Candelária, da Luz ou da Apresentação) é a designação popular da purificação de Maria e
apresentação do Menino Jesus
ao templo. Ela é padroeira da
cidade e do concelho da Ribeira
Grande, única localida-de de
Portugal que a tem por orago. Já
o era antes da criação do
concelho, por carta de Foral de
D. Manuel I, de 4 de Agosto de
1507, que elevou a povoação a
Vila.
A devoção à Senhora da
Estrela remonta ao tempo em
que, segundo Gaspar Frutuoso,
“fizeram os moradores uma
sumptuosa igreja matriz, da

advocação da Purificação de
Nossa Senhora, que vulgarmente se chama Nossa Senhora
da Estrela, por estar nesta ilha
da parte da estrela do Norte”.
O Convívio dos Ribeiragrandenses – lembramos -, ao qual
cabe este ano a organização da
25ª edição dos festejos do
Divino Espírito Santo, da
Missão Portuguesa de Santa
Cruz, é dirigido por Ildeberto
Silva, presidente; Viriato Freire,
vice-presidente; Luis Melo
tesoureiro; e Armando Pacheco, secretário, para além de uma
longa lista de dedicados colaboradores.
A todos eles e elas, a expressão da nossa maior admiração,
com votos de muitas felicidades
durante as próximas actividades, a próxima das quais agendada para 6 de Março, em Santa
Cruz, com um jantar-dançante
no âmbito da angariação de
fundos destinados à aquisição
de janelas para a futura “Sala do
Espírito Santo”, do Centro
Comunitário.

Na Associação Portuguesa do Espírito Santo
Muito concorrida festa da matança do porco
Foto e texto de António Vallacorba

VOYAGE

algarve

A primeira festa da matança
do porco para o corrente ano,
realizou-se no pretérito 31 de
Janeiro, na colectividade que
habitualmente chama a si o
início de semelhantes actividades entre nós – a Associação
Portuguesa do Espírito Santo
(APES), presentemente sob a

festa em geral e da refeição em
particular.
Eram as Sr.as. Lourdinha
Leite, de Recife, deputada pelo
Partido Progressista (PP) e
coligado com o Partido dos
Trabalhadores (PT), do presidente Luís Inácio Lula; e Ana
Miranda Nunca, da Rádio

os amigos, num ritual com
certeza tão velho como o povoamento das ilhas.
Hoje é dia das Estrelas,
Amanhã é o seu dia:
Cantam os Anjos do Céu
Com prazer e alegria.
Se, por um lado, estranhámos
a presença do habitual rancho

presidência de Artur Couto.
A populariade deste evento,
em semana de amigos, e a rara
escassez de actividades na
comunidade, terão sido factores
predominantes para o grande
êxito festivo que agradavelmente aqui se registou, com um
mar de gente a encher o salão
inferior da APES. Gente que
certamente esperava divertir-se
e ter um bom repasto.
A mesa está bem posta
Vejo que não falta nada.
Digo ao tio Mané da Costa
Que vai tudo numa assentada
Esse jantar, à base de produtos do bichinho celebrado
(havia mais um belo exemplar
em exposição, mais tarde
arrematado por Luciano Machado, pelo montante de 160
dólares), foi inteiramente do
agrado dos convivas, entre os
quais tivemos o prazer de
conhecer algumas senhoras
brasileiras, que ficaram encantadas com a agradabilidade da

Paulistiana, São Paulo. Vieram
na companhia do casal António
e Ana Pereira e Maria José
Mauríço.
No baile da noite, o Agrupamento Musical Som 2000 distinguiu-se com uma animação que
mereceu e incentivou o interesse dos convivas.
Tal como antigamente, quando se era visitado pelos vizinhos
e como, entre nós, vem sendo
hábito na maioria das nossas
colectividades sempre que se
festeja a matança do porco, não
faltou a mesa típica deste dia,
com aguardente, figos passados
e bolachas caseiras. Foi o
aperitivo ideal para uma noite
fria e o cartão de boas-vindas
antes de ser servido o repasto.
Para os terceirenses, em
particular, e os açorianos em
geral, a matança do porco
lembra-lhes uma velha tradição,
de alegria e abundância, que
irmanava, geralmente em Dezembro e Janeiro, as famílias e

da matança, tão característico
das gentes locais, por outro
valeu-nos a participação de um
grupo de cantadores, organizado pelo Convívio dos Naturais
do Concelho da Ribeira Grande
e que, tal como fizera nessa
noite por outras colectividades
e casas de amigos, veio “cantar
às estrelas”, sendo muito saudado pelos festejantes..
Era constituído por alguns
membros da Filarmónica Portuguesa de Montreal, os improvisadores José Agnelo e Manuel
Luís, a par de Ildeberto Silva,
presidente daquele convívio.
E, como ponto final, damos a
conhecer o presente elenco
directivo para o corrente ano e
formado da maneira seguinte:
Artur Couto, presidente; Joaquim da Silva, vice-presidente;
Eduarda Leite, secretária; e Joel
Martins, tesoureiro, aos quais
desejamos as maiores felicidades no cumprimento deste
mandato.
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Uma força na Comunidade

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

Lisboa
Por
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P. Delg
ada
Delgada
Santo Cristo
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$779*
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$739*+T
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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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O Namoro de Antigamente
Por Natércia Rodrigues
O namoro, manifestação natural de afecto, é o tempo de
conhecimento recíproco e de compromissos.
Durante o tempo do namoro, é engraçado, havia como que um
sistema de códigos ou de sinais secretos e que apenas os namorados
compreendiam.
Com estes sinais e códigos, os namorados iam-se encontrando
e falando quase sempre às escondidas.
O namoro à porta e ou à janela, era o namoro normal, correcto
e típico daqueles tempos, mas até só depois de os pais terem
consentido. Então, à tardinha, as raparigas assomavam-se à janela,
olhavam a ver se o namorado já por ali estava, senão ficavam à janela
esperando por ele.
Era assim, desta maneira, que os namorados partilhavam de uma
secreta intimidade…como vai longe esse tempo.
À medida que o tempo ia avançando e até já quando o namorado
tinha o estatuto de “noivo” e que podia ir à casa da noiva , mesmo
assim era através de encontro de pés debaixo da mesa e através de
certos olhares que os namorados exprimiam os seus afectos.
Naqueles tempos, era costume escreverem-se cartas de amor.
Haviam até uns manuais com “modelos” de cartas de amor, e então
esses manuais andavam, como devem imaginar, de mão em mão
e era através de amigas, amigos, primos e irmãos que se enviavam
essas cartas. Contudo isso, à medida que o diálogo se ia podendo
fazer sem restrições, as cartas iam-se tornando cada vez mais
escassas.
Quando os pais não queriam aquele namoro, havia as
intermediárias que aprovavam os encontros encobrindo as moças
em suas casas. Se os pais desconfiavam, seguiam as filhas, e nesse
caso, até podia haver zaragata. Muitas vezes as moças eram
maltratadas, pois dessa maneira elas acabariam com o namoro.
As mães e as outras amigas de mais idade, andavam sempre
avisando as raparigas solteiras a terem muito cuidado com as
intenções sempre más do sexo oposto. Mesmo que as raparigas
estivessem verdadeiramente apaixonadas por um rapaz, elas nunca
se podiam manifestar de imediato pois tinham que ter paciência e
fazerem-se de rogadas, caso contrário eram tratadas como
mulheres “fáceis” demais.
Para serem escolhidas, elas tinham que ser honradas, formosas
e honestas e eles tinham que ser bondosos e terem uma condição
de vida que permitisse uma vida folgada à futura esposa.
Finalmente, depois de tudo isto e com a autorização dos pais,

começavam então a prepararem-se para a boda.
Com a ajuda de ofertas das tias, madrinhas, primas e avós, ia a
noiva começar a preparar o enxoval. À noiva, cabia-lhe comprar tudo
o que fosse necessário para o lar. Ao noivo, competia-lhe levar
apenas a mala com a sua roupa e só mais tarde, alguns começaram
a comprar a mobília do quarto.
Começava-se então a pensar na preparação da boda e as roupas
para a ocasião.
No dia do casamento, encaminhava-se a noiva para o altar, lenta,
trémula e insegura com o seu vestido branco, e o véu bailando ao
sabor do vento.
Finalmente, na igreja, os noivos ouviam o sermão sobre a maneira
de manter um bom casamento.

S. Valentim
S. Valentim, fonte de imaginação
Mensageiro do amor,
Dentro do meu coração.
Porque abalou o meu amor?
Vai dizer-lhe que volte,
Que estou cheia de pena e dor!
S. Valentim, vai-lhe dizer,
Leva-lhe esta mensagem de amor:
Meu coração está a sofrer!
Quem sabe amar,
Sabe perdoar e esperar
Até seu valentim voltar.
S. Valentim, és sol, és luz
És amor nos corações
Que em carinho se traduz.
De geração em geração
Com amor serás recordado,
Para não terminar a tradição!
Ana Irpic

Noche Flamenca
de novo no Kola Note
De calibre internacional, Noche Flamenca prossegue na
tradição: uma arte multicultural capaz de desafiar o mundo e de
captar as mais tenazes sensibilidades. “Nós vamos buscar o calor
dramático e a honestidade intensa que fazem o coração do flamenco.

CE

Comunidade
Desde o início, o nosso objectivo é de manter o essencial, a pureza
e a integridade”, afirma Martin Santangelo, director artístico. Com
Noche Flamenca, Martin Santangelo consegue um notável
equilíbrio entre o antigo e o moderno repousando sobre padrões
imensos, um trabalho cuidado e um perfeito conhecimento desta
arte.
Fundada em 1993 por Martin Santangelo, rico de um extraordinário percurso artístico, já apresentada com lotações esgotadas em
Montreal em Março e Novembro de 2000, Novembro de 2001 e
Outubro de 2002, a Companhia Noche Flamenca regres-sa com
o coração respondendo à chamada de um puro flamenco cheio de
paixão e sensualidade, evocando a atmosfera embriagante dos
verdadeiros “cafés cantantes” de Espanha.
Na mais pura tradição, impregnada de uma elegante sobriedade,
a Companhia Noche Flamenca apresenta coreografias
inéditas ritmadas por guitarras
e cantos lancinantes, com o
compasso marcado pelas palmas e sapateados. Vozes
profundas, olhares ternos e
coléricos e, sobretudo, uma
incrível vibração, a de um
coração de virtuosas...
Os dançarinos, músicos e
cantores, fulminantes de agilidade, todos cativando o talento, celebram numa comunhão
excepcional, inesquecíveis
coreografias compostas de
ricas sequências. Eles são
apenas sobriedade, vitalidade e
emoções...
Dançarina vedeta da companhia, Soledad Barrio subjuga. Ela
transforma cada uma das peças onde aparece uma pura maravilha
na qual cada um dos seus passos e dos seus movimentos é notável
pela graça e fluidez. Residente em Madrid, Espanha, Soledad Barrio
percorreu o mundo como solista do Ballet Espanhol de Paco
Romero, com Manuela Vargas, Blanca Del Ray, Luisill, Güito,
Manolete, Cristobal Reyes e Tléo.
Com Martin Santangelo, fundador do grupo e seu marido na vida,
Soledad Barrio, rodeada de algumas das grandes figuras do
flamenco, ressuscita sobre cena a miséria de gerações inteiras mas
também a alegria de viver. Rito ancestral pleno de mistério, nascido
das perseguições do século XV, o flamenco, acende os fogos da
alma, exprime os rancores e as frustrações de numerosas
populações (andaluza, judia, cigana e árabe).
Noche Flamenca estará presente no Kola Note no 5240, ave. du
Parc de 20 a 22 de Fevereiro pelas 20h30.
Para mais informações tel. (514)274-9339.

R E D’A U B A I N
T
N
E

EVA

S

6681, rua St-Hubert, Montreal,Qc. (514) 270-5496

Meninos e
meninas
das flores.
Grande
escolha !
Para o
menino,
vendemos
ou
alugamos
o fato ou
tuxedo.

A loja que bem veste os seus filhos e que durante
35 anos serviu a comunidade portuguesa
no boul. St-Laurent

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

As
comunhões
e crismas
estão a
chegar..
Temos para
si
vestidos,
fatos, laços,
missais,
véus, terços,
etc.

Baptizados.
Baptismos, comunhões, crismas,
Grande escolha e bom preço !
casamentos, etc.
Não deixe acabar a tradição de bem vestir os seus filhos nestas ocasiões !
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 10-2-2004

1EURO=1.6932C
1EURO=1.6932Cd
UM SERVIÇO DO

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

(514) 287-3370

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

987-7666

849-1153

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

CANALIZADORES

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

CASAMENTOS

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

844-8738

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FOTÓGRAFOS

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

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

PADARIAS

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

PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este
849-3609
www.pasteis-de-nata.com

288-2082

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

TIPOGRAFIAS

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

Complexos funerários

Arranjos prévios
Repatriamento para a Terra Natal

843-3863

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

TRIPLEX EM ROSEMONT

RDP

N
HA
ZIN
O
C

A
OV
O
ND
CO

1X5½,2X3½,grande sala familiar,
coz.renovada,cerâmica,porta
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

Victor Marques
Conselheiro

514

570-9857

Escritório
514

595-1500

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

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

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

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

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

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

VILLERAY

EX
IPL
TR

COMERCIAL

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

Oprédio
Villeray e 17ª Avenida
ND
CO acabada,
c/ 2 andares e cave
livre para o comprador

pensavender
comprarououcomprar
vender éésó
SeSepensa
sóchamar
chamar

Consulta grátis com um notário • Ajuda psicológica grátis

272-5779

844-6212

ANTÓNIO BAPTISTA

PLATEAU

947-1479

Nós oferecemos um serviço
atencioso em português !

FUNERAIS

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

AVALIAÇÃO GRATUÍTA
VILLERAY

SATÉLITES

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

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

Celular

499-1624

FARMÁCIAS

435-0301

353-1550

725-2626

232-3095

385-1484 e 3 8 5-3541

366-6305

842-8045

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
288-3019

ELECTRICIDADE

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

842-8077
388-4129
982-0804

845-1520

ROSEMONT

DISCOS/LIVROS

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

254-4647

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

Conselheira

842-6822

844-2269

(514) 985-2411

Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

REVESTIMENTOS

DENTISTAS

842-6891

681-0612

861-4562

Cristina Medeiros

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

Esc : (514) 731-7575

SOLMAR
111 St-Paul E

PSICÓLOGOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

Inês Voltz

845-6028

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

ROSEMONT
Condo 4½, 2 qtos fechados,
com garagem, nível terraço.
Sector Angus. $159.900

Agent immobilier Affilié

844-4588

OURIVESARIAS

842-8077

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
593-6649
Dominique
842-6420
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

843-5626

DU CARTIER INC
Courtier Immobilier Agrée

842-0591

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
849-6619

351-1716

4117 St-Laurent

NOTÁRIOS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

273-1425

ARCA

844-3307

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

RESTAURANTES

TAGUS
4289 St-Laurent

BOUTIQUES

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

MÓVEIS
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

271-6452

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

844-3054

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

QUIROPRATAS
RENOVAÇÕES

LISBOA
355 Rachel Est

CAIXA DE ECONOMIA

Tel.: (514) 499-0359

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

MONUMENTOS
849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

MILLENNIUM
BCP

MÁQUINAS DE COSTURA

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
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.

REMAX AMBIANCE INC.

CLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940
Avaliação gratuita

NOVO ROSEMONT

5.
$25

12 anos de experiência

LAVAL próx. Metro

0 00

Bungalow c/garagem, renovado
grande c.b. duche ultra moderno
armários coz.em madeira,
janelas e portas novas.
Sítio muito procurado

VILLERAY

5 plex, 4x4½, 1x9½ próx.metro
Jarry, coz. e s.b. renovados.
1º piso c/5 q.c. e 2 c.b., cave
acabada c/coz e grande salão.
Sítio muito procurado.

Grande bungalow split 9
divisões espaçosas, 2 c.b.
cave alta acab., asp.central,
chão madeira, coz. carvalho,
janelas e portas novas

LAVAL des RAPIDES

5x4½ e 1x2½, destacado 32’
de fachada em tijolo. Coz e
c.b. renov., portas patio, 6 estacio.Próx.futuro metro. A
partir de Julho rende:$32.400

ST-HYPPOLITE

MONTREAL

Bungalow const 2002 pelo
proprietário com excelentes
materiais, lareira, 2 c.banho,
terreno 134.450 p.q.
Sítio maravilhoso e tranquilo.

Impecável “cottage”.
Próximo do Metro
Radisson .e da Place
Versailles. Cozinha de
sonho feita em 2003.
Lareira, aspirador - central,
termopompa,
janelas e portas novas,
garagem. Deve visitar.
Preço para venda rápida:
$237.500
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PRECISA-SE

15

Companhia de paisagistas
precisa de empregados com ou
sem experiência.

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

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
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
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
Operadoras de máquinas de costura
com experiência(mínimo 1 ano)
para casacos de senhora: colocar
mangas, frentes, golas e forros. Trabalho
a tempo inteiro(39 horas), pago à hora,
bom salário e boas condições de trabalho
Somente na fábrica. Operadoras
sérias.
Lúcia: (514) 387-4363
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
Jovem para lavar louça. Apresentar-se
no :
404 Duluth Este

Paisagistas a tempo inteiro c/exp. em
pavé-uni, muros e asfalto.Plano de
benefícios sociais e óptimo salário.
Roberto
(450) 678-1588
Secretária para companhia de
paisagistas situada na “rive-sud”. Deve
falar Francês e de preferência ter
conhecimentos de Inglês.
Bom salário.
Roberto
(4500 678-1588
Dez vagas, actividade independente,
distribuidor-supervisor, trabalho a partir
de casa, $250/$25000 p/mês possíveis,
tempo parcial ou inteiro.
Carlos Palma : 741-6265
www.viva-um-sonho.com
-Operários c/exp.em pavé uni e muros
de apoio. Bom salário.
(514) 881-8342
(514) 242-6728
Procuro casa ou ap.para alugar no
Funchal, Madeira, para férias de 17 de
Julho a 10 Agosto.(3 semanas)

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)

(514) 271-2692
Empregada doméstica para limpeza.
Deixar mensagem.
(514) 731-8151
Empregada p/caixa em supermercadoc/exp. Tempo inteiro ou parcial
Isabel (514) 849-6307

Duplex, semi-destacado, 2x5½.
Próximo da Place Versailles,
todo renovado, cave acabada
com fogão a lenha, garagem e
estac. para 3 carros. Excelente
propriedade com muitos mais
extras. Preço : $ 289.900
Tel. (514) 947-8093
Conjunto de sala de jantar de cor preta,
impecável.

MPV-Van Mazda 1993,STD 5
pass.beige, 3 ptas.4 cil., 206.000
kms,mecânica exc.estado, ficha de
reparação disponível. $5000.

Pequenos anúncios

(514) 934-0653

844-0388

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

(514) 271-7604

Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.
Olga
582-1771
Viagem à “Cabana do açucar” dia 7 de
Março.
Nova Iorque : 14-15 e 16 de Maio.

Fazemos programas de computador
adaptados às necessidades do seu
negócio. “Diga-nos o que quer e nós
fazemos” Também desenhamos
páginas na Internet e fazemos todo o
género de desenho gráfico para o seu
negócio.
Filipe (514) 885-5964
Gary (514) 575-9168
Quer controlar o seu peso comendo
tudo de que gosta ?
Com o programa nutricional de Herbalife,
controle o peso, medidas e celulite.
Carlos Palma
(450) 674-4818
Ofereço para quem quiser partilhar,
espaço num contentor, para a região de
Braga, até 20 de Fevereiro.
(514) 684-5901

Beatriz
286-1972
Grande saldo de abertura a
preços incríveis na Boutique
Gisela (antiga Deutel Dresses)
no 4431 boul. St-Laurent.
Grande selecção de casacos de
Inverno e de vestidos de
cerimónia e festivos, 2 peças,
roupa jovem, tam. 4-24½.Aberto
de seg. a sexta das 12h à 16h30.
(NB:Fecjhamos ao sábado)

Vai casar?
Tenho o que precisa.
Fotografias e video
Serviço de qualidade
HENRIQUE PAISANA
Fotógrafo profissional
especializado em
casamentos.
Tel. 270-4159

(514) 585-2664

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

DU CARTIER INC
Courtier Immobilier Agrée

ROSEMONT

Inês Voltz

Condo 4½, 2 qtos fechados,
com garagem, nível terraço.
Sector Angus. $159.900

Agent immobilier Affilié

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

João Pereira(514) 971-9507
Operários c/exp. em muros de pedra e
pavé-uni. Bom salário.
José Palma (450) 442-2958
Empregada doméstica para limpeza 2x/
semana. Referências.

DIVERSOS

englishtutormontreal@hotmail.com

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

Lúcie ou Fernanda
(514) 426-1588

Serviços & negócios

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

DESPACHANTE / AGENTE DE TRANSPORTE
Procura-se pessoa responsável para :
- Dirigir operações de transporte marítimo e
documentação de importação / exportação
- acompanhar o despacho aduaneiro
- ajudar nas tarefas administrativas (contabilidade básica)
Deve falar Inglês e Português e de preferência ter
experiência.
Enviar CV a/c de Miguel Mesquita, Fax:(514) 482-6392
Tel. (514) 369-7245
Correio electrónico: miguel@wirthrail.com

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717
Joseph Oliveira
Olívia Paiva
ST- HUBERT

PLATEAU

DU CARTIER-VILLERAY

REMAX Alliance Inc.

7170 St-Laurent

Informação gratuita - casas, hipoteca...

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

Arlindo Alain Velosa

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

Avaliação gratuita

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

CARLOS AGOSTINHO

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

83 CASAS VENDIDAS EM 2003

a
d
i
d
Ven

VILLERAY

A
ID
D
N
VE

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

ST-MICHEL
8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.

Preço : $339.000

neg.

“Cottage” em sector
procurado, com
4$
qtos
000
9
0
1
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.

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

CENTRO-ESTE - Bom triplex

VE N
E

V

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

NO

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

Rendimento. Só $189.500

DA
IDIO
D
N D

DEA
I
D
NIDDA
E
VV

ST-URBAIN-DULUTH

VENDI

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

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

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

DA

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

Se pensa vender ou comprar é só chamar
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Aida da Fonte Dias
1935 – 2004
Faleceu em Montreal, no dia 4 de Fevereiro de 2004, com a
idade de 68 anos, a Sra. Aida da Fonte Dias, natural de Poro,
Boticas, Portugal.
Filha de Armindo Dias e de Maria da Fonte (já falecidos), deixa
na dor seus irmãos(ãs), cunhados(as), sobrinhos(as), assim
como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 7 de Fevereiro, após missa de corpo
presente, pelas 10h00, na igreja de Santa Cruz, seguindo depois
o cortejo fúnebre para o Cemitério Repos St. François d’Assise,
onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120 Jean-Talon este
Tel. 514 270-3112
Eduino Martins, conselheiro
A família enlutada na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus
Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado através do mundo.
Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça
pedida, mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis
de agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de
publicação pelo favor obtido.
F.N.

Aires Lopes Raposo
1940 - 2004
No passado dia 26 de Janeiro de 2004, faleceu em Montreal,
com a idade de 63 anos, o Sr. Aires Lopes Raposo, natural de Vilado-Porto, Santa Maria, Açores, casado com a Sra. D. Maria José
Sousa, natural da freguesia de S. Pedro, Santa Maria, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos: Diniz (Natália),
Paulo(Maria), Cindy (Fernando), sua Mãe Hursula, seus netos:
Megan, Jason, Jessica, Kenny e Christopher, suas irmãs Lúcia
(Rolando) e Maria-José (João Luís), seu irmão João, assim como
sobrinhos(as), primos(as) e muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja SantaCruz,presidida pelo Revdo Padre Lourenço Ruba e animada em
cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo
fúnebre em direcção ao cemitério Mount-Royal, onde foi a
sepultar descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua
presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes
momentos difíceis da sua vida.
A todos o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo da Agência
Funerária:
Magnus Poirier inc.
6520 rue St.Denis Montreal
Director: José Teixeira
Tel: 514-727-2847

Export Depot

Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts
www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

O “4 de
Fevereiro”
que Angola
celebrou
Cont da pág. 5

ideia de que foi, antes, todo um
conjunto de vontades nacionalistas e patrióticas, que nem
alinhavam por nenhuma formação partidária em especial.
Lembrar isto, aqui e agora,
mais não é do que... falar na
História. De que muitos ainda se
lembram. Não se leu nos livros.
Não foi contada por ninguém.
Viveu-se. Pronto.

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

CASCM
Actividades
para a 3ª idade

O Centro de Acção Sócio—
Comunitária de Montreal informa a Comunidade, especialmente as pessoas de 55 anos e
mais, que as actividades para a
3ª idade recomeçam no dia 12
de Fevereiro às 14h15. Será uma
tarde de convívio onde não
faltará o lanchinho habitual e
especial visto que este será um
dia de reencontro depois desta
temporada de reclusão a que
estiveram sujeitas as pessoas da
3ª idade durante o mês de
Janeiro. Como habitualmente,
as actividades terão lugar todas
as terças, quartas e quintasfeiras das 14h15 até às 17h.
Pedimos a colaboração dos
participantes para o lanche.
Para mais informações,
contactar o 842-8045.

de cidadãos, verificaram o seu património e o seu estilo de vida.
Consultaram os salários auferidos e o pagamento ao Estado. E os
deputados legislaram em conformidade, o que resultou um
acréscimo de receitas que foi além dos 100 por cento das recebidas
até então.
Os espanhóis invadem o mercado português. Há semanas
foi celebrado o acordo entre Portugal e a Espanha sobre o mercado
ibérico de electricidade – (Mibel) na qual a EDP faz parte do
consórcio. Para o leitor menos informado sobre a invasão de
empresas espanholas no mercado português, eis o que pensa José
Maria Cuevas, presidente da Confederação Espanhola de
Organizações Empresariais, quando questionado por um jornalista
português sobre a “iberização” das empresas ibéricas - saudando
o acordo da electricidade, respondeu: “Acredito que é preciso
generalizar e aumentar o mercado ibérico.(...) Existem muitos
empresários espanhóis que estão a investir em Portugal, e se estes
não formam parcerias com os portugueses é porque cada um tem
a sua cultura e há uma espécie de desconfiança entre ambos. Os
portugueses não confiam nos espanhóis como sócios e os espanhóis
também não confiam nos portugueses. É preciso abolir
preconceitos – estamos na era da globalização”.
A Associação das Empresas de Construção e Obras Publicas
(AECOPS) está preocupada com a conquista de cota de mercado
das empresas espanholas no território nacional. Segundo esta
associação, as companhias de “nuestros hermanos” já pesam cerca
de 30 por cento no mercado da construção civil. E porque os
espanhóis praticam preços mais baixos, pode levar à falência de
mais empresas portuguesas. É a lei do mais forte. É uma economia
de 40 milhões de habitantes e a crescer acima da média europeia.

Entre a onda de choque e a do
bom senso
Cont da pág. 5

neste processo, é que os deputados governamentais desconheciam
a decisão do Primeiro Ministro de “stopper” o projecto... o que
significa que a decisão foi tomada no “bunker” pelo circulo restrito
do PM e, ...tanto pior para os deputados que ficaram fora do campo...
Apareceu então, angélicamente, o “wip” do governo a reconhecer
como sua a falta de comunicação, libertando assim o seu chefe de
acerbas críticas. Como é evidente, não convenceu ninguém. Mas
salvou as honras da casa.... e ninguém atirou sobre o mensageiro...
A nível municipal continuam as piruetas do “maire” Tremblay,
igual a si mesmo, que fez algumas modificações no seu círculo
imediato. No seu gabinete. E como é lógico, sempre com o objectivo
de garantir uma melhor coesão e sinergia nos serviços e decisões,
numa preocupação de maior eficácia.
De todos os seus mais directos colaboradores, todos herdaram
novas responsabilidades onde poderão pôr à prova as suas
capacidades e ganhar galões. Todos ? Não. Menos um. Michel
Prescot perdeu plumas. Foi-lhe retirada a pasta da construção dos
5000 apartamentos prometidos no início do reinado de Tremblay.
Descontente com o lento avanço do projecto, o “maire” entregou
a responsabilidade deste ao vereador Maciocia e deixou ao
representante de Jeanne-Mance o sector dos desportos e dos
lazeres...
Caído sem para-quédas na equipa Tremblay nos moldes
conhecidos, Michel Prescot entra assim, como os PM do Canadá
e do Quebeque, na equipa dos em queda livre. .A velocidade da
descida, diga-se com espanto mas sem surpresa, é bastante rápida,
e cada qual, à sua maneira, cria ondas que se desenvolvem e
multiplicam, formando uma grande onda de choque. De desagrado
geral.
Uma vez ultrapassada a barreira do bom senso.

†
1° aniversário

Wilson Carlos de Assunção
26 de Fevereiro de 2003
Esposa, filhos e netos recordam-no com profunda saudade
e participam que será celebrada uma missa em sua memória,
Quinta-feira, dia 26 de Fevereiro de 2004, pelas 18h30, na Igreja
de Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente as todas as pessoas que possam
assistir a este acto religioso.
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Comunidade

Criada a Associação Internacional de Jornalistas
Jornalistas integrantes da
campanha de promoção turística de Portugal junto das
comunidades portuguesas
organizada pelo ICEP decidiram, dar sequência às diversas
tentativas de criar uma associação de classe (profissional).
Em informação hoje chegada de Paris, onde provisoriamente tem a sua sede, a associação diz ter-se entendido
desde logo que todos os jornalistas que o queiram devem
fazer parte desta associação,
lembrando designadamente os
que estiveram presentes no
“Encontro para a Participação”,
organizado em Novembro de
2002 e que deram início à
criação do website Portpress21,
que está agora em remodelação.
Entre os objectivos que pretendem atingir figuram, designadamente, a representação
de quantos compõem a associação a nível geral, servindo-se,
em cada país, de elementos da
associação que conhecem, naturalmente, os problemas em
presença e no terreno. Entendem os fundadores que devem
tentar sensibilizar os organismos do governo português, e
outros, quando se tratar de
questões que tenham a ver com
a classe de jornalistas, pelo que
devem fazer-se ouvir junto dos
poderes públicos, no que respei-

ta a títulos profissionais, e à
forma de os obter.
A associação pretende ainda
caminhar rapidamente para a
possibilidade de fazer cursos de
reciclagem que privilegiem o
terreno em que acção jornalística se inserir, tentando que
faça cada vez mais sentido
aplicar as teorias da informação
ao ambiente onde se desenrolar.
Os 18 elementos componentes da associação, a maior parte
dos quais já com os títulos
profissionais passados pela
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, entendem que
o carácter temporário da comissão de instalação da Associação
Internacional de Jornalistas,
obriga a pugnar para que se
façam estatutos adequados e
organizar as eleições para os
corpos sociais da associação.
Para a comissão instaladora
foram eleitos, ainda em Braga,
como Presidente, Fernando
Cruz Gomes Antunes (Toronto,
Canadá);
Vice-Presidente, Manuel
Adelino Ferreira (New Bedford, USA);
Secretário-Geral, António de
Morais Cardoso (Paris, França);
Secretária, Maria Angélica
Rocha Torrão (São Paulo, Brasil); e
Tesoureiro, Ricardo José

Lembrando os que chegaram
em 13 de Maio de 1953
Leva de sonho, alvor duma esperança
No baloiço duma promessa que sorria,
Foi embarque emigrante de ganhança
Quando a pobreza fera os afligia.

Rodrigues (Paris, França).
Todas as informações podem
ser obtidas através do e-mail
fgomes@rogers.com ou tel.

(416) 828 65 68 ou ainda
admc@free.fr , tel. (33) 6 18 45
60 12.
Provisoriamente, a associação tem a sua sede em Paris.
FCG

Noite de S. Valentim
Com Valber & Vanille
Numa organização de Eddy & Hélio Productions, terá 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 nesta Noite de 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.

Canada foi País acolhedor
Dessa leva de gente promissora.
Vinha com ela oculto Migrador
Que socorreu na prece criadora.

Associação Portuguesa
Festa de S. Valentim

Também Ele emigrara das Alturas
E foi depois Migrante em corações
Satisfazendo em pobres criaturas
Aqui na Terra as puras ambições.
Rancho de crentes, e também descrentes,
Canada alistou, mas recebeu
Do seu trabalho ajuda florescente,
Maior quinhão de quanto prometeu.

Sport Montreal e Benfica
Programação Fevereiro e Março
Sábado, 14 de Fevereiro, a partir das 19h30, baile de S. Valentim
e apresentação da direcção para 2004, com jantar. Animação a cargo
do conjunto Renovação.
Sábado, 21 de Fevereiro, a partir das 20h30, grandioso baile de
Carnaval, animado pelo conjunto Reflex.
Sábado, 6 de Março, a partir das 19h30, sensacional Baile da
Pinha, animado pelo conjunto Exagone.

Filarmónica Portuguesa
Matança do Porco

Esforço sem dose, destino em fé,
Cinquenta anos de aventura mor;
Safras benquistas, fainas finca-pé,
Foram riqueza de alegria e dor.
Não só o rancho, Canada também,
Teve seu lucro, benfazejo e certo:
Fama, cartaz, ou brilho (digo bem)
Este País ganhou com muito acerto!

No Domingo, dia 15 de Fevereiro, pelas 13h00, terá lugar
na Associação Cultural e Recreativa de LaSalle um almoço
de confraternização e apresentação da nova direcção, que,
após várias convocatórias infrutíferas, foi finalmente eleita e
conta com os seguintes elementos:
Direcção
Presidente: José Simões
Vice-presidente: Manuel
Costa
Secretário: António Palma
Tesoureiro: José Farinha

A saudade do povo acolhido,
As horas longas, frias e pungentes,
Também tiveram prémio oferecido...
Mas resta dizer algo pertinente:
— Diga-se que “valeu a pena quando
A alma não é pequena” e se alista
Nos afãs da fé, nunca perturbando
O próximo dos mesmos fins em vista;

Assembleia-geral
Presidente: Duarte Amorim
Vice-Presidente: Miguel
Correia
Secretário: João Carlos
Duarte
Verificador: Lucas Costa

E o tal Migrante oculto que escutou
A prece e deu força à liberdade
De se fazer aquilo a que ajudou,
Não seja expatriado em necedade!
J.J .Marques da Silva

Pequenos anúncios
844 - 0388

Nuno Bello
Cônsul Geral de Portugal em Montreal

Clube Oriental Português
Festa de S. Valentim
Oração S. Judas Tadeu

Na Sexta-feira, dia 13 de Fevereiro, pelas 19h, terá lugar na Sede
da APC, a festa de S. Valentim, com jantar.
Música e animação a cargo de José e Gabriela Gil. Entrada: 10
APC
Sábado, 21 de Fevereiro, pelas 19h, Baile de Carnaval com música
e animação a cargo do Disco Móbil “Ilha Verde”.

Associação de
LaSalle
Apresentação
nova direcção

Por iniciativa da Direcção Regional - Açores - Comunidades, terá
lugar de 10 a 16 de Julho próximo o XI curso “Açores: à descoberta
das raízes nas ilhas do Pico e Faial.
O curso deste ano destina-se preferencialmente a professores de
História, Língua e Cultura Portuguesas e a animadores culturais em
funções há pelo menos 3 anos em Associações. O mesmo destinase a dar a conhecer a realidade geo-sócio-cultural e política da Região
Autónoma dos Açores.
As inscrições decorrem até ao próximo dia 15 de Março.
Os interessados devem dirigir-se a Nélia Teixeira no Consulado
geral de Portugal em Montreal pelo telefone (514) 499 0359 ext. 24
de preferência da parte da tarde que poderá enviar por fax o
regulamento e fichas de inscrição.

No Sábado, dia 14 de Fevereiro, pelas 19h, terá lugar na Sede do
C.O.P.M. um jantar-dançante, para festejar o São Valentim.
Noite animada pelo conjunto Reflex. Para reservas: 342-4373.
S. Judas Tadeu, advogado dos casos difíceis e desesperados
Reze 9 Avé Marias durante 9 dias. Pede três desejos, um de
negócios e dois impossíveis. No nono dia publicar este aviso.
Cumprir-se-ão ainda que não acredites.
E.M.
Agradeço a Santa Face de Jesus pelo favor obtido.
E.M.

Comissão de Pais da Escola de Santa Cruz

JANTAR-BAILE
Sábado dia 28 de Fevereiro de 2004
às 18h30
No Centro Comunitário de Santa Cruz
60 Rachel Oeste
Reservas: Hermínia Cerquido 729-3954

FFuture
uture
uture
Synergie FFuture
Synergie

No Sábado, 21 de Fevereiro, a
partir das 19h, terá lugar na Sede
da FPM, a festa da “matança do
porco”, com jantar.
Noite animada pelo Disco
Móbil da Filarmónica.
Para reservas: FPM 982-0688
ou Sá & Filhos 842-3373.

Chegada sem espera e confiança,
Às muralhas de franca alvenaria,
Foi objecto imigrante para a hansa
Estatal do trabalho e economia.

À descoberta das raízes

Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

6816 boul. St. Laurent, Montreal

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

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

Preços
incríveis
Aparelhos
a
liquidar
sistemas de ar condicionado, termopompas, lareiras, chaminés

Venham ver
ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com
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Superliga
Benfica vence Belenenses
e fica a dois pontos do Sporting
(Lusa) - O Benfica derrotou o
Belenenses na visita ao Restelo,
por 2-0, encurtando para dois
pontos a diferença que o separa
do Sporting, que ocupa a segunda posição após a 21ª
jornada da Superliga de futebol.
Os “encarnados” entraram no

Restelo decididos a aproximarse do grande rival de Lisboa e
nem o nevoeiro inicial impediu
os pupilos do espanhol José
Antonio Camacho de vingarem
o empate a três bolas consentido na primeira volta, no
Estádio Nacional.
Os golos da equipa da Luz só
surgiram na segunda parte,
primeiro por intermédio de
Sokota, aos 52 minutos, e 15

minutos depois por João Pereira, em duas assistências do
lateral esquerdo Armando Sá...
genro do treinador do Belenenses, Augusto Inácio.
No sábado o líder FC Porto,
inaugurou da melhor forma o
novo Estádio do Dragão a nível

oficial, com uma difícil vitória,
por 2-1, sobre a União de Leiria,
num relvado ainda com muitos
problemas.
Os portistas adiantaram-se no
marcador aos 18 minutos, com
um golo de Maniche, e aos 34
Maciel aproveitou um erro do
guarda-redes leiriense Helton,
para colocar o resultado em 2-0.
Já na segunda parte, Freddy, aos
77 minutos, marcou o melhor

golo da noite, num chapéu perfeito a Vítor Baía.
Com esta vitória, os “dragões”, que na próxima semana
visitam o Benfica na Luz, aumentaram para sete pontos o
avanço sobre o Sporting, que
sábado no estádio Engº Rui
Alves, na Choupana, Madeira,
deixou escapar a vitória a dois
minutos do fim.
O primeiro golo da partida,
para o Sporting, apareceu aos 39
minutos, por Sá Pinto, mas
volvidos três minutos o Nacional empatou, por Gouveia.
Num jogo emotivo, os “alvinegros” adiantaram-se no
marcador por intermédio de
Adriano, aos 50 minutos, mas
volvidos 13 Niculae, marcava o
seu primeiro golo da época.
Lourenço, entrado na segunda parte, voltou a dar vantagem
aos “leões”, aos 74 minutos,
naquele que parecia ser o golo
da vitória, mas um erro da
defesa lisboeta permitiu que,
aos 88, Carlos Alvarez restabelecesse a igualdade.
Na luta pela manutenção, o
Estrela da Amadora é cada vez
mais último depois da derrota
(1-0) em Moreira de Cónegos e
já tem a “linha de água” a seis
pontos.
Já o Guimarães, que empatou
(1-1) em Coimbra com a Académica, penúltima classificada,
colocou-se um posto acima da
“linha de água”, com os mesmos
pontos (17) do Paços de Ferreira, que trocou de posição
com os vimaranenses em vir-

Predial
Vende

J. Vieira
Cel. 914-3491

Há mais de 25anos
213 Rachel Este

C.Modesto
Cel. 235-0906

Tel. 845-7201

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

Villeray

Desporto

tude da derrota com o Marítimo
na Madeira (2- 0).
A jornada completou-se
segunda-feira com o Boavista a
receber e derrotar o Alverca, já
no período de descontos, por
duas bolas a uma.

Resultados
Gil Vicente – Sp.Braga, 1-0
FC Porto – U.Leiria, 2-1
Nacional - Sporting, 3-3
Beira-Mar - Rio Ave, 1-1
Marítimo – P.Ferreira, 2-0
Moreirense – E.Amadora, 1-0
Académica – V.Guimarães, 1-1
Belenenses - Benfica, 0-2
Boavista – Alverca, 2-1
Programa da 22ª jornada:
Sporting - Moreirense
Académica - Boavista
P.Ferreira - Beira-Mar
E.Amadora - Gil Vicente
União Leiria - Nacional
Sp.Braga - Marítimo
Benfica - FC Porto
Rio Ave - Alverca
V.Guimarães - Belenenses

Melhores
marcadores

1º- “Derlei (FCPorto)
2º- McCarthy (FC Porto)
Adriano (Nacional)
4º- R. Sousa (Boavista)
5º- Wijnhard (Beira-Mar)
Júlio César (Amadora)
Evandro (Rio Ave)

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

55
48
46
35
34
34
33
31
29
27
25
23
20
19
17
17
16
11

13
12
12
10
9
9
9

Liga Honra
Varzim aproveita deslizes alheios
e aproxima-se do líder
(Lusa) - O Varzim venceuo
Maia por 2-1, aproveitando o
empate 0-0 do líder Estoril com
o Portimonense no sábado, para
reduzir para um ponto a
diferença entre as duas equipas
na Liga de Honra de futebol.
Em encontro da 21ª jornada
do segundo escalão do futebol
português, os poveiros adiantaram-se no marcador aos 55
minutos, por intermédio de
Costé, na marcação de uma
grande penalidade.
Margarido, aos 88 minutos,
sentenciou a partida, pelo que o
golo de Ricardo Nascimento,
aos 95, não foi mais que um tento
de consolação para os maiatos.
No sábado, o líder Estoril, a
jogar em casa, não conseguiu
melhor do que um empate sem
golos com um Portimonense,
14º classificado, muito defensivo.
Os “canarinhos” podem-se
queixar de si próprios, pois
falharam diversas oportunidades de golo, mas também de
um erro da equipa de arbitragem, liderada por Paulo Batista,
que “transformou” uma grande
penalidade num livre directo.
Num dos mais emocionantes
jogos da ronda, o Vitória de
Setúbal, terceiro classificado, e
Desportivo de Chaves, sétimo,
empataram 3-3, com duas
grandes penalidades, uma para
cada lado, nos últimos cinco
minutos do tempo regulamentar.
O sadino Zé Pedro marcou
por duas vezes no final da
primeira parte, mas na segunda
Arrieta e João Alves empataram
a partida.
Os últimos minutos foram
empolgantes e muito polémicos, com dois castigos máximos
a serem assinalados por Martins dos Santos.
Meyong deu nova vantagem
ao Vitória de Setúbal e Arrieta
bisou, colocando um ponto final
no resultado.

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¢

St-Michel
Propriedade
comercial
c/ garagens para
lavagem de
carros. Bom
investimento.

9 app.Boa condição

Para ligação:
América do Norte:
10-10-580 + 1 + indicativo + número
Chamadas Internacionais:
10-10-580 + 011 + indicativo país + número

8 app.Bom investimento

RDP
Condo-appartamento excelente condição. Livre imediatamente.

$189.000 negociável
• 5 plex, Villeray, excelente condição
• Cottage, Villeray, 4 qtos cama, 2 c. banho
• Ste-Thérèse, Dunkin Donuts, Bom preço.Possibilidade de sócio
• Bois-de-Filion Restaurante Double Donuts c/possibilidade de sócio
PARA ACÇÃO RÁPIDA 24/24 CONTACTE-NOS HOJE AINDA

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)

Dos cinco primeiros
classificados da Liga de Honra,
apenas o Varzim logrou vencer,
visto que a Naval 1º Maio, quarta
classificada, foi derrotada (2-0)
pelo Salgueiros, que ocupa a
sexta posição, enquanto o
Penafiel, quinto, perdeu com o
Desportivo das Aves (1-0).
Com estes resultados, o
Estoril ocupa o primeiro posto
com 43 pontos, mais um que o
Varzim e sete que o Setúbal, que
agora só tem mais quatro
pontos que a Naval 1º de Maio.
Na zona de despromoção, o
Sporting da Covilhã conseguiu
deixar a posição de “lanterna
vermelha” ao ganhar nos
Açores ao Santa Clara (1-0), que
agora é ocupada pelo União da
Madeira, o qual empatou (2-2)
no recinto do Marco.

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

43
42
36
33
33
31
30
29
29
28
26
26
25
25
23
20
17
16

Pratique
desporto...
Desporto é
saúde!
Cuide de si!
Oração a Santa Clara
Oh Santa Clara, que seguistes a Cristo com a tua
vida de pobreza e oração, faz
que entregando-nos confiantes à Providência do Pai
Celeste, no inteiro abandono, aceitemos serenamente a sua Divina Vontade,
Santa Clara, bela e formosa,
iluminai os meus caminhos
para a glória e vitória, livranos dos inimigos e dos
problemas.
Peço a Santa Clara, que
cubra a minha cabeça com o
seu manto sagrado.
Guia-me Santa Clara, para
que possa resolver todos os
meus problemas. Amén.
Rezar esta oração mais nove
Avé-Marias durante nove
dias, com uma vela acesa na
mão, no último dia deixar
queimar a vela. Fazer três
pedidos, um de negócios e
dois impossíveis e será
atendido.
Publicar no 9º dia.
Obrigado a Deus.
F. N.

