A VOZ DE PORTUGAL, 25 de Fevereiro de 2004 - Página

PFG
PFG Paulo F. Gonçalves

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

B.A., A.V.C.

Seguro de vida
$100,000.00 T100
40 anos não fumador

Homem Senhora
$47.00/m $37.92/m

MAÎTRE CARROSSIER

Consulte-me sem compromisso!!!
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop. Elvis Soares

(514) 884-0522

(514) 389-0606

Ano XLII • Nº 8

email: jornal@avozdeportugal.com

19 de25
junho
de 2002 de 2004
WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM
DE Fevereiro

Portugal
País organizador do UEFA EURO 2004TM

2,8%. E daí?
Por Nicolau Santos

Começamos hoje a publicação de um
excelente trabalho sobre Portugal e o
Euro 2004, feito pelo Grupo de
Trabalho da Comissão de Acompanhamento da Promoção de
Portugal no âmbito do Euro 2004.
Todavia e devido à sua extensão somos
obrigados a publicá-lo em várias edições

Recentemente, o Primeiro-ministro
português Durão Barroso, anunciou
com grande satisfação o facto de
Portugal ter um défice orçamental de
2,8% sem no entanto relembrar
simultaneamente que os resultados
negativos que têm sido dados a
conhecer só não são mais elevados
graças às contínuas vendas de
património estatal. O reputado
jornalista do semanário Expresso
Nicolau Santos, analisa correctamente a situação e é com a devida vénia
que a seguir reproduzimos um editorial
que agora deu à estampa.
Durão Barroso entendeu convocar
uma conferência de imprensa para a
uma da tarde da passada sexta-feira
para anunciar que o défice orçamental de 2003 ficou em 2,8 por
cento. Do ponto de vista político, o
primeiro-ministro fez bem. Do ponto
de vista económico, não se justifica o
regozijo. E do ponto de vista do bom
senso, foi totalmente insólito este
anúncio ao país.
É verdade que, do ponto de vista
político, se o Governo não cumprisse
o valor do défice abaixo dos 3 por
cento seria crucificado pela oposição.
E, por isso, o que o primeiro-ministro
preparou foi uma peça de propaganda política, encenada com um
«suspense» pouco habitual, pois à
convocatória-surpresa ainda se
juntou a não informação do que seria
tratado no encontro com os jornalistas.
Convém, no entanto, que se diga
que o Governo tinha este ano muito
mais argumentos para se defender
se, eventualmente, não cumprisse o
défice, depois do que se passou
quando os ministros das Finanças da
Eurolândia concordaram com que a
França e Alemanha não fossem
penalizadas por causa dos défices
excessivos. Logo, ao dar tanta
importância mediática ao anúncio do
défice atingido, Durão fez sobretudo
Ver pág.2

A inauguração, ainda durante o ano
de 2003, de todos os Estádios que vão
acolher os jogos da Fase Final do
Campeonato Europeu de Futebol, nos
próximos meses de Junho e Julho, é
mais uma demonstração do espírito
empreendedor de Portugal e dos
Portugueses.
A concretização dos palcos do UEFA
EURO 2004TM, dotando o País das mais
modernas estruturas desportivas a
nível mundial, a conclusão de todas as
acessibilidades quer às nove Cidades
Anfitriãs, quer aos dez Estádios, assim
como as remodelações de infraestruturas de saúde e de segurança, são
a prova viva da já reconhecida criaVer pág.9

Terreiro do Paço a sala de visitas de Portugal

Carnaval
Chuva marcou presença e
estragou planos de alguns foliões
(Lusa) - A chuva estragou este ano os
planos de alguns foliões do Carnaval
em Portugal, adiando alguns desfiles e
obrigando mesmo a cancelar os festejos em Sines.
A Comissão do Carnaval de Sines
decidiu cancelar o desfile carnavalesco
que estava previsto para a tarde de
Domingo por causa da chuva, uma
decisão tomada em conjunto com os
construtores dos carros carnavalescos
e com a Protecção Civil.
A chuva marcou também o Carnaval
em Torres Vedras, onde o tradicional
desfile de carros alegóricos se cum-

priu, apesar de o mau tempo ter afastada um grande número de visitantes.
Em Loulé, a chuva quase estragou o
maior Carnaval a sul do Tejo.
Os organizadores dos festejos
chegaram a admitir a hipótese de
cancelar o primeiro dia de comemoração do Carnaval, mas, ao início da
tarde, o sol começou a aparecer e a
festa foi para a rua.
Na Mealhada, o início do cortejo
carnavalesco foi atrasado em cerca de
uma hora por causa da chuva torrencial
que se abateu sobre a cidade.
Ver pág.2

Alberto João Jardim, que apareceu disfarçado do descobridor da Madeira, João
Gonçalves Zarco.
UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS AQUELES QUE FAZEM VINHO
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Manchetes
Rússia
Vladimir Putin demite governo
O presidente russo, Vladimir Putin, dissolveu, terça-feira passada,
o governo de Mikhail Kasyanov. As declarações surgiram durante uma
declaração pública de Putin na televisão estatal.
«De acordo com o artigo 117 da Constituição russa, decidi que
o governo tem de se demitir», disse Vladimir Putin.
Viktor Khristenko, vice-primeiro-ministro, irá assumir direcção
do governo a nível interino, segundo anunciou o Kremlin.

Sismo em Marrocos
mata pelo menos 226 pessoas
Pelo menos 226 pessoas morreram e 120 ficaram feridas na
sequência de um sismo regista-

2,8%. E daí?
Cont da pág. 1

propaganda política.
Até porque, como o primeiroministro muito bem sabe, o
défice real ultrapassa os 5 por
cento, só foi cumprido com o
recurso a receitas extraordinárias, algumas altamente
polémicas, como a titularização
dos créditos do Fisco e da
Segurança Social, e com o congelamento dos salários mais
elevados na Função Pública e de
parte dos investimentos públicos. Ou seja, estamos longe de
uma efectiva consolidação
orçamental, porque do lado das
mudanças estruturais em que
importa avançar ainda muito
pouco se fez. Não há, portanto,
razões para euforias, até porque, como a ministra das Finanças admitiu, em 2004 será
provavelmente necessário recorrer de novo a receitas extraordinárias para cumprir o

défice. E, nesta matéria, já lá vão
mais de 4500 milhões de euros
em receitas extraordinárias
desde que Manuela Ferreira
Leite chegou ao Terreiro do
Paço...
Por estas razões, do ponto de
vista do bom senso, foi insólito
este anúncio. Ninguém recusa a
importância para Portugal,
externa e internamente, do
cumprimento do défice. Mas daí
a embandeirar em arco por
causa do assunto, quando se
sabe como o objectivo foi
atingido, vai a diferença entre os
que acham que os meios justificam os fins e aqueles que
consideram que não são indiferentes os meios para atingir os
fins. E, neste caso, os meios
fazem toda a diferença, porque
só eles permitem atingir os fins
de forma sustentada – ou não.

Chuva marcou presença e
estragou planos de alguns foliões
Cont da pág. 1

A habitual segunda volta do
cortejo foi mesmo cancelada
devido ao mau tempo. Mesmo
assim, cerca de 10 mil pessoas
acorreram à Mealhada para
assistir aos festejos.
Na Figueira da Foz, a chuva
condicionou o desfile do Carnaval de Buarcos que acabou por
se realizar com entrada livre,
resultando numa perda de
receitas.
A organização do evento
chegou a equacionar o cancelamento do desfile, mas, com a
paragem da chuva minutos
depois, decidiu-se pela sua
realização, embora sem cobrar
o bilhete (3,5 euros) de acesso
ao recinto.
Menos preocupados com o

mau tempo estiveram os foliões
do Carnaval de Macedo de Cavaleiros, que este ano preencheram o imaginário com a possibilidade de os tradicionais caretos
transmontanos virem a desfilar
num sambódromo brasileiro.
No Funchal, milhares de pessoas assistiram sábado à noite
ao desfile de Carnaval, este ano
com o tema “Madeira Região
Europeia Animada”.
Vários carros alegóricos e
muita cor marcaram o desfile
que contou com a participação,
já habitual, do presidente do
Governo Regional, Alberto João
Jardim, que apareceu disfarçado do descobridor da Madeira, João Gonçalves Zarco.

COMUNICADO
Informamos a comunidade que o senhor José
F. Barbosa se encontra de novo em Montreal para aconselhar os interessados.
Horário : 1 de Março ao 2 de Abril
das 09h00 às 18h00
Segunda a domingo
4231 St-Laurent (subsolo Alfred Dallaire)
Para infos: (514) 374-5277 - Cel.(514) 573-4230

Kevin Carvalho
Alugam-se carros e camiões
Ao dia, à semana ou ao mês
• Especiais de fim de semana
•Tratam-se casos de seguros
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do no norte de Marrocos. O
abalo telúrico teve a magnitude
de 6,3 na escala de Richter. As
autoridades estimam que o
sismo possa ter morto mais de

300 pessoas.
O sismo ocorreu cidade de Al
Hoceima e terá provocado a
morte a pelo menos 226 pessoas, muito embora as autoridades digam que estes são ainda
dados provisórios. O abalo foi
sentido nas regiões de Fez e
Taza e ocorreu cerca das 02:30
horas.
Já foram mobilizados importantes meios humanos e materiais para as operações de
socorro às populações atingidas
pelo sismo, e as forças armadas,
a polícia, a protecção civil e os
serviços locais já estão a actuar
nas zonas afectadas.

Neve corta várias estradas no
Marão e na Serra da Estrela
A queda de neve está a
condicionar a circulação e a
provocar problemas de trânsito
em várias ligações nas regiões
do Marão e da Serra da Estrela.
De acordo com a Rádio Renascença, na Serra da Estrela,
estão cortadas as estradas
Piornos-Torre e Torre-Lagoa
Comprida.
Não há registo de turistas
bloqueados pela neve, no entanto, Fernando Ramos, do
Centro de Limpeza de Neve,
adiantou à rádio que «está a
nevar muito» e que não há ainda
previsão para o restabelecimento da circulação automóvel

naquelas estradas.
No Marão, o cenário também
é de queda de neve, havendo
vários condicionamentos ao
tráfego no IP-4 e noutras vias da
região. A Protecção Civil já
divulgou um alerta e aconselha
a população a não sair à rua, já
que as condições de circulação
não são as melhores.
Para além do IP-4 e das
estradas da Serra da Estrela, há
outras vias no Norte do país que
estão cortadas devido à queda
de neve. Está cortada a Estrada
Nacional (EN) 321, entre Cinfães e Castro de Aire, e a EN 206,
EN 103 e EN 2.

Proibição do véu islâmico nas escolas públicas
Al-Qaida contra governo francês
O «número dois» da rede
terrorista Al- Qaida, Ayman AlZawahiri, condenou o projecto
de lei francês que proíbe o véu
islâmico nas escolas públicas,
numa gravação audio que lhe é
atribuída e que hoje difundiu a
estação televisiva Al-Arabiya.
«A última decisão do presidente
francês de proibir as muçulmanas de cobrirem a cabeça nas
escolas denota uma vez mais o
rancor dos Cruzados ocidentais
contra os muçulmanos», ouve-se
na gravação.
Os deputados franceses

adoptaram no passado dia 10,
em primeira leitura, e por ampla
maioria, um projecto de lei que
interdita o uso nas escolas do
véu islâmico e outros signos
religiosos, entre os quais a
«kippa» judaica e algumas
cruzes cristãs.
O projecto é considerado
«islamófobo» pelos seus opositores em França e no estrangeiro.
Terá ainda de ser votado pelo
senado antes de entrar em vigor
em Setembro.
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DINHEIRO ?
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Tenha bom ou mau crédito, encontramos-lhe
um empréstimo numa hora! Garantido !!

Empréstimo pessoal ou comercial

National Location d’autos (Canada) Inc.
33, rue Mozart E., Montreal • Tel. (514) 273-4284

NORTH STAR BROKERS
(514) 344-1499

Courriel: carvalhok@nationalcar.com

(Atendimento em Francês ou Inglês)

Tumores benignos também matam
Se um médico se virar para si
e disser que você tem um tumor
benigno, nem sempre poderá
respirar de alívio. Em 2001, a
causa directa de morte de 96
portugueses foi um tumor benigno, segundo os últimos dados disponíveis do Instituto
Nacional de Estatística.

A distinção entre tumor benigno e maligno não é tão linear
quando se está a falar do sistema
nervoso central, explicou o médico neurologista, José Guilherme Pimentel.
Adiantou mesmo que já discutiu esta questão de designação
com outros colegas: como explicar a alguns pacientes que eles
têm um tumor benigno, mas que
esta poderá não ser uma boa
notícia?
«A cabeça, por exemplo, é
uma zona muito complicada.

Escola de Samba
“Mocidade
Alegre” vence
Carnaval de São
Paulo
(Lusa) - A escola de samba
“Mocidade Alegre” foi eleita a
campeã do Carnaval 2004 de
São Paulo, anunciou hoje o júri.
Depois da “Mocidade Alegre”
classificaram-se a escola de
samba “X-9 Paulistana” e a “Império de Casa Verde”.
A apresentação das escolas
decorreu sexta-feira e sábado
terminando domingo de manhã
no sambódromo de São Paulo.
Trata-se da quinta vez que a
“Mocidade Alegre” vence o
desfile. A última vitória ocorreu
há 10 anos.
Em 2003 a “Mocidade Algre”
classificou-se em segundo lugar
logo depois dos “Gaviões da
Fiel”, vencedora do Carnaval de
São Paulo.

A escola de samba” Mocidade
Alegre”, a primeira a desfilar
logo no sábado homenageou os
imigrantes.
“Do além-mar à terra da garoa, salve essa gente boa”, foi o
tema da escola de samba no seu
desfile.
O Carnaval de 2004 teve como
tema os 450 anos da cidade de
São Paulo.

Jornal
A Voz de Portugal
o seu jornal
todas as quartas-feiras

Nem sempre é possível retirar o
tumor e este poderá ter um
comportamento maligno», explicou.
Mas, na maioria das situações, insistiu por sua vez Lima
Ferreira, médico de clínica
geral, «dá para respirar de alívio» quando se ouve a palavra
benigno. «Um tumor maligno
define-se como tal porque cresce duma forma incontrolável,
invadindo o nosso organismo; já
o benigno cresce como qualquer outro órgão do corpo e
pode ser retirado facilmente»,
afirmou.
Daí que o problema assente
fundamentalmente nas áreas de
acesso complicado: «A grande
parte dos tumores dentro do
próprio coração são benignos»,
exemplificou Lima Ferreira. O
clínico adiantou ainda que os
outros tumores benignos que
podem ser mortais são os chamados secretores. «Produzem
hormonas que poderão envenenar o organismo», rematou.
Mas da mesma forma que os
tumores benignos mortais são
uma excepção à regra, Lima
Ferreira deu um contra exemplo: um tumor maligno, ape-sar
de ter um crescimento incontrolável, pode ser de tal
maneira lento e indolente que
nunca chega a matar, como é o
caso da leucemia.
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S. Miguel
156 mil euros
em protocolos de cooperação
Dando cumprimento à política de apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande às

diversas Instituições de Utilidade Pública do Concelho, o
Presidente assinou diversos
protocolos de cooperação num
valor global que ronda os 156

mil Euros, em cerimónia realizada nos Paços do Município.
As verbas agora atribuídas
irão permitir às Associações
contempladas concretizar os
seus Planos de Actividades e à
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande continuar a
cumprir com eficiência a sua
nobre missão de serviço à
população nas diversas áreas
que lhe estão adstritas.
Outros protocolos de cooperação se seguirão, pois a
Autarquia está empenhada em
apoiar as associações sociais,
culturais, recreativas e desportivas do Concelho no decorrer
de 2004.

S. Miguel
Unidade de Saúde de Lagoa
alarga quadro de pessoal
A Unidade de Saúde de Lagoa
vai alargar o seu quadro de
recursos humanos com a vinda
de uma nova médica já a partir

de 1 de Março. O anúncio foi
feito pelo director regional da
Saúde, após uma visita às
instalações de Saúde daquele
concelho, da ilha de São Miguel.
“Para além deste novo profissional de Saúde a Unidade de
Lagoa vai continuar a ter os
serviços médicos assegurados
por um outro médico, embora

colocado no Centro de Saúde de
Vila Franca de Campo”, admitiu
João França Gouveia.
Salientou também que a visita
que efectuou teve a particularidade de lhe dar a conhecer ‘in
loco’, as condições de trabalho
na unidade de saúde de Lagoa,
uma vez que foi a primeira vez
que visitou este centro, onde
constatou que os recursos
humanos são o sector com mais
carências.
Apesar das lacunas nesta
área, o director é de opinião que
“num âmbito geral a Região
encontra-se num contexto
muito favorável”. O arquipélago
“é atractivo e o rácio de médicos
per capita tem vindo a subir de
forma significativa nos últimos
anos e neste momento existem
cerca de 1, 85 médicos por mil
habitantes”, concluiu França
Gouveia.

Santa Maria
Talude de São Lourenço
recuperado em breve
A Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos vai
avançar com a execução do
projecto de recuperação do
talude de suporte na Baia de São
Lourenço, freguesia de Santa
Bárbara, Ilha de Santa Maria,
junto ao ramal da Estrada
Regional e ao parque de estacionamento, na sequência de
uma derrocada provocada pelas
recentes chuvas intensas.
Este desmoronamento deuse numa extensão aproximada
de 10 metros e tem uma altura
entre os 15 a 20 metros, na
vertical. Com o objectivo de
minimizar a ocorrência de
novas derrocadas e o risco de
acidentes, a Delegação da Secretaria Regional da Habitação
e Equipamentos, naquela ilha,
tomou todas as providências

para proibir a circulação de
viaturas pesadas no local, permitindo apenas o acesso aos
moradores permanentes.
O mau tempo provocou, ainda, inúmeras derrocadas que
envolveram trabalhos de remoção de terras, árvores e arbustos, em vários troços das
estradas regionais da ilha,
nomeadamente, nas de Santo
António, Santa Bárbara, Santo
Espírito e São Lourenço.
O Governo Regional dos
Açores, através da Direcção
Regional de Obras Públicas e
Transportes Terrestres, prossegue a sua política empenhada de
garantir as melhores condições
de segurança aos cidadãos e a
melhor qualidade nas obras
públicas.

Temos para si uma nova e grande selecção de cartões de convites
para casamento com 15% de desconto
Faça-nos uma visita!
Typogal Ltee

4117 A Boul. St-Laurent, Montreal (514) 844-0388

Açores & Madeira

Madeira
Açores
São Vicente promove bons hábitos Associação de Municípios
Alimentares
ajuda crianças carenciadas
O Centro de Saúde de São
Vicente e algumas escolas do 1º
Ciclo do concelho de São Vicente deram início a um projecto de
pro-moção dos bons hábitos alimentares, denominado de
“Bom Apetite”. Para este ano o
objectivo principal é de promover e aumentar o consumo
de produtos hortofrutícolas,
junto das crianças destas escolas. Segundo Diana Silva, a
nutricionista responsável por
este projecto “este tem como
principal objectivo incutir nas
crianças bons hábitos alimentares, indo contra uma situação
que ano após ano se tem

verificado, que cada vez mais
existem crianças obesas, resultado de uma alimentação desequilibrada”. Este projecto teve
início com as reuniões que esta
nutricionista está a realizar com
os pais das crianças “pois não
basta só realizar sessões com os
alunos, explicando-lhes as
regras da alimentação e eles ao
chegarem a casa não terem o
acompanhamento devido”.
Assim, segundo Diana Silva, é
necessário que toda a comunidade, incluindo a escola, esteja
esclarecida sobre este tema.
Este projecto durará até ao final
do ano lectivo.

Madeira
Curral das Freiras aposta
na reutilização de trajes
No Curral das Freiras o sol
não era muito, mas isso não
impediu os foliões de saírem à
rua para se juntar a mais um
Trapalhão, organizado pela
Casa do Povo local. O desfile,

que percorreu as ruas da vila,
terminou no centro da freguesia
com uma pequena concentração dos mascarados. Entre o
samba e os apitos, até os turistas
se juntaram para um pézinho de
dança. Caracterizado pelo

grande à-vontade, foi claramente um Carnaval do povo,
com muitos disfarces, improvisados com poucos meios e
muita imaginação. No desfile
participou só a «prata da casa»
como lhe chamou a presidente
da Casa do Povo, Arsénia Silva.
Aproveitaram tecidos de anos
anteriores para fazer trajes.
trouxeram quarenta crianças do
atelier de tempos livres e mais
de trinta idosos do Centro de
Dia. Juntaram o grupo de
folclore, um grupo de amigas,
um grupo de comadres. Adicionaram boa vontade e alegria
e fizeram com estes ingredientes mais um Carnaval. A
assistir, estavam algumas
centenas, pois a maioria mais
quer ver do que participar,
explicou a mentora do projecto.

A Associação de Municípios
da Região Autónoma dos
Açores entregou ao Centro
Sócio Cultural Santa Vicenta
Maria um cheque no valor de 15
mil euros, prémio com que a
instituição de acolhimento de
crianças e jovens de Ponta
Delgada foi contemplada no

sorteio da emissão especial
“Criança” do Jogo Instantâneo.
Coube à Presidente da Asso-
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profissionais e os produtos portugueses
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• Gerais - prevenção
• Tratamento de canais
• Cirúrgicos : dentes de siso, extracção
• Coroas/pontes/próteses
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concurso ainda este ano. “Vamos dar, dentro em breve,
andamento à aquisição dos
terrenos necessários à construção da obra”, disse. A nova infraestrutura irá ter diversos
pavilhões para venda de legumes, hortaliças, frutas e ainda
um espaço para talho e venda de
peixe. Completam ainda esta
unidade de cariz comercial,
diversas lojas para o artesanato
madeirense e algumas outras
lojas comerciais. Na opinião de
Manuel Baeta, para além de este
ser um investimento considerável para os cofres da Câmara,
sublinha que “irá gerar receita,
uma vez que o espaço vai ser
arrendado aos interessados”.
Uma outra medida apontada
pelo autarca é a própria organização do comércio de venda
ambulante no concelho. “Com a
introdução do mercado, para
além de se beneficiar a população do concelho, beneficia-se os
próprios comerciantes que vão
ter à sua disposição um local
próprio com boas condições,
tanto higiénicas como de
aprovisionamento dos seus
produtos”, finaliza.

Clinique Dentaire
Le Faubourg
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Dr. Ramin Mirmooji (D.M.D.)
Dentista Geral

Falamos Português

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

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

Madeira
Mercado Municipal da Calheta
vai ser construído na Estrela
A Câmara Municipal da Calheta, vai projectar, dentro em
breve, um mercado municipal e
o local já está escolhido pelos
responsáveis autárquicos. Ficará situado no sítio da Estrela, na
freguesia da Calheta, perto do
actual centro de saúde, numa
zona considerada urbana e que
tradicionalmente regista grande movimento comercial. Por
isso, Manuel Baeta, presidente
da edilidade, disse que após um
estudo feito pela Câmara para a
construção desta infra-estrutura, “achamos que o melhor
local para a implantação da obra
é precisamente o sítio da Estrela. Não só pela dinâmica
comercial que regista, mas
sobretudo pelo apetrechamento de melhores condições
que pretendemos dar ao local”.
A construção do empreendimento estará a cargo da autarquia, que pretende avançar
no terreno no início de 2005.
Considerada pelo presidente
como uma lacuna que existe no
município, o mesmo afirma que
“o mercado municipal vem
colmatar um desejo da população da Calheta”, salientando,
ainda, que esta iniciativa “não
estava programada para ser
executada neste mandato, mas,
mesmo assim, será lançada a

ciação de Municípios dos Açores a entrega do cheque à Irmã
Maria José, Madre Superiora do
Centro Sócio Cultural Santa
Vicenta Maria, que acolhe mais
de uma dezena de meninas e
alberga ainda vários grupos de
jovens estudantes residentes.
O valor do prémio, sorteado a
10 de Dezembro de 2003,
corresponde a uma parte dos
lucros da emissão especial de
um milhão de bilhetes, lançada,
em Junho do mesmo ano, a
propósito das comemorações
do “Dia Mundial da Criança”.
A emissão, com valor de
venda de cada raspa a 1 euro,
atribuiu também um prémio de
10 mil euros (o quádruplo do
valor normal do prémio do Jogo
Instantâneo) ao bilhete vencedor.
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Manchetes
Portugueses serão menos, viverão
mais e terão menos filhos em 2050
Os portugueses serão menos
um milhão em 2050, a população estará ainda mais envelhecida, mas viverão mais
cinco anos do que hoje em dia.
A conclusão é avançada no
último relatório anual do Conselho Europeu sobre «Evolução
democrática recente na Eu-

ropa».
Segundo este relatório, a
população portuguesa deverá
começar a decrescer a partir de
2010, atingindo os 9.302.500
habitantes em 2050, tudo porque as mulheres lusas continuarão a ter um número insuficiente
de filhos para renovar as ge-

rações... para além de terem
filhos cada vez mais tarde.
Desta forma, o envelhecimento da população vai continuar a aumentar, prevendo-se
que em 2025 haja 173 pessoas
com mais de 65 anos para cada
100 com menos de 15, e que em
2050 haja já 243 idosos para cada
100 jovens.
Porém, com a melhoria das
condições de vida e o decréscimo da mortalidade, os portugueses também vão viver em
média mais cinco anos em 2050,
sendo que os homens deverão
passar a viver, em média, até aos
79 anos, e as mulheres até aos
84,7. Em 2002, a esperança de
vida na altura do nascimento era
de 73,7 anos para homens e 80,6
para mulheres.
Entre as várias notas a reter,
sobressai ainda o facto da tendência de crescimento do número de casamentos verificada
nos anos 90 não se ter confirmado nos últimos três anos,
enquanto o número de divórcios
revela uma tendência crescente, demonstrando que os
casamentos estão a tornar-se
menos estáveis.
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4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3
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Comerciante de Samora Correia
corta o mal pela raiz
Café põe nome
de caloteiros na montra
O proprietário de um café de
Samora Correia, cansado de
reclamar junto de clientes
pouco cumpridores pelo pagamento dos calotes, não esteve
com meias medidas e afixou o
nome dos devedores na montra
do estabelecimento.
Os efeitos da publicação da
lista não tardaram: um mês
depois apenas um dos devedores mantém a dívida e dos 750
euros que o comerciante tinha a
haver só ainda não recuperou
125.
Outro efeito da atitude foi a
dissuasão junto dos devedores
mais recentes, que não tinham
ainda o nome no papel mas
foram a correr saldar as contas,
relatou hoje à agência Lusa o
proprietário do Café Teca, Carlos Conceição.
O facto é que a folha de formato A3, intitulada «Caloteiros»
para que não restassem dúvi-

das, acabou por servir de chamariz, tendo-se registado uma
«autêntica romaria» o café no
domingo de Carnaval, disse.
A iniciativa de Carlos Conceição teve tanto êxito que outros
comerciantes de Samora Correia, só de ameaçarem os clientes em falta de tomarem medida
idêntica, já viram reduzidos os
calotes.
Esta forma de cobrança ganhou ainda maior destaque
quando o semanário regional
«O Mirante» a usou na sua
última edição para tema do
«Cartoon da Notícia».
O estabelecimento, aberto há
23 anos no centro da vila de
Samora Correia, funciona como
café e cervejaria e também
como bar à noite.
A prática, embora inédita em
Portugal, é já conhecida dos
cidadãos do norte da Europa.

Realizador canadiano
Denys Arcand foi o grande
vencedor dos Césares´2004
O realizador canadiano Denys
Arcand foi o grande vencedor da
edição deste ano dos Césares, os
galardões atribuídos pela
Academia Francesa de Cinema
correspondentes aos Óscares de
Hollywood. Apresentando-se a
concurso com o seu mais recente
filme «As Invasões Bárbaras»,
Arcand conquistou os trofeus
mais desejados, de melhor filme,
melhor realizador e melhor
guião.
Na categoria de Melhor Filme
Oriundo da União Europeia, o
César foi para o realizador
alemão Wolfgang Becker, com
a película «Goodbye, Lenin!»
O filme de Becker é uma
comédia agridoce sobre a
queda do Muro de Berlim,
tendo-se convertido rapidamente num verdadeiro fenónemo
social na Alemanha, onde já foi
visto por 6,2 milhões de espectadores.
Na categoria de melhor filme
estrangeiro, o César foi para o
mais recente trabalho de Clint
Eastwood enquanto realizador,
«Mystic River», sendo que o
galardão de Melhor Actor foi
entregue ao veterano Omar
Sharif, de 71 anos, pelo seu
papel em «Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran», de

Francois Dupeyron.
O prémio de Melhor Actriz foi
entregue a Sylvie Testud, pela
sua interpretação em «Estupor
y temblores», de Alain Corneau,

Pequenos anúncios

sendo que o prémio de Melhor
Curta-Metragem ficou para o
realizador argentino Juan
Solanas, com o filme «El Hombre sin Cabeza».
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Lopes, seja aprovada na reunião
de câmara de hoje, será submetido à apreciação pública um
projecto de regulamento que
estabelece o regime do exercício da actividade de arrumador de automóveis.
De acordo com o projecto de
regulamento, a actividade de
arrumador de carros só poderá
ser exercida pelos titulares e
portadores do cartão emitido
pela CML, em que constará,
obrigatoriamente, a área em
que pretendem trabalhar.
«O cartão de arrumador é
pessoal e intransmissível, válido
pelo período de um ano, devendo ser sempre utilizado pelo
arrumador no lado direito do
peito», define o projecto de
regulamento.
A actividade necessita de um
licenciamento municipal, que
será pedido através de um
requerimento dirigido a Santana Lopes.
Neste pedido, deverão constar os dados pessoais do interessado, bem como o certificado do
registo criminal.
O arrumador é ainda obrigado a «efectuar e manter em vigor
um seguro de responsabilidade
civil que garanta o pagamento

O Carnaval do Rio de Janeiro
deverá movimentar cerca de
216 milhões de euros este ano,
segundo uma estimativa do
Observatório de Emprego e
Renda, da Secretaria do
Trabalho brasileira, citada pela
Agência Brasil esta segundafeira.
De acordo com o relatório,
62,7 M/euros servirão para
pagar às 673 mil pessoas envolvidas directa e indirecta-

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

Autobus 97 Est

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) quer licenciar a
actividade dos arrumadores de
carros, que deverão passar a ter
um cartão de identificação
válido por um ano e que indicará
a zona de actuação.
Caso a proposta do presidente da CML, Pedro Santana

de possíveis indemnizações por
danos causados a terceiros no
exercício da sua actividade».
A CML terá um registo dos
arrumadores que se encontram
autorizados a exercer a sua
actividade.
Segundo a proposta de Santana Lopes, o regulamento não
pretende «encontrar uma
solução para a inserção dos
arrumadores cujo comportamento resulta numa intrínseca
rede de problemas e de situações de degradação que se
reflectem a nível pessoal e
social».
O objectivo é «tratar esta
actividade como uma actividade
eminentemente profissional»,
sublinha a proposta.
Caso seja aprovado, o projecto de regulamento será
submetido à apreciação pública
por 30 dias, período durante o
qual serão ouvidas as entidades
representativas dos interesses
afectados.
O licenciamento da actividade de arrumador está previsto no decreto-lei n.º 316/95 e
cabia aos governos civis, mas ao
abrigo da transferência de
competências para as autarquias, passou a pertencer às
câmaras municipais.
A Câmara Municipal do Porto
lançou em 2002 o programa
«Porto Feliz», destinado a erradicar os arrumadores nas ruas
da cidade, proporcionando-lhes
tratamento contra a toxicodependência e uma oportunidade de emprego que permita
a sua reinserção social.
A autarquia fixou no ano
passado uma taxa de 17 euros
para a licença de arrumador,
mas já assumiu o compromisso
político de não atribuir qualquer
documento do género até ao
final do mandato.

Carnaval carioca
movimenta 216 M / Euros

Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

•Serviços diversos

Santana quer
dar licença aos arrumadores

angle Mont-Royal

527-8701

mente na produção do desfile
carna-valesco mais famoso do
mundo.
Os mais de 400 mil turistas,
dos quais um quinto são estrangeiros, deverão gastar perto de
115 milhões de euros.
A Associação de Hotéis do Rio
prevê uma ocupação de 100%
nos estabelecimentos hoteleiros, prevendo uma receita
para o sector de 12 milhões de
euros.
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Os pobres é que aguentam o fardo
O pão aumentou 35%
Por Augusto Machado
Quando dizemos que Portugal é o
país mais pobre da União Europeia,
dizemo-lo com uma certa amargura.
Não conhecemos ninguém que tenha
prazer em ser pobre. E quando se trata
do nosso próprio país, naturalmente,
isso contribui ainda mais para uma
baixa auto-estima dos cidadãos.
Vem isto a propósito dos milhões de
euros que, durante muitos anos, vieram
de Bruxelas para ajudar a desenvolver
o País e melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Na verdade,
fizeram-se algumas obras. Mega projectos como a Expo 98, pontes,
auto-estradas e dez novos estádios. Mas pouco se fez para melhorar
a Saúde e a Educação. Ora, o bom senso dita que a riqueza de um
país é ter cidadãos saudáveis e instruídos. Afinal, que aconteceu aos
milhões que entraram em Portugal para modernizar as empresas,
para modernizar a agricultura, para modernizar as pescas, para
modernizar o País e para acabar com a pobreza e com as longas listas
de espera para se ter acesso aos cuidados de saúde?
Os milhões desapareceram. Pouco ou quase nada se modernizou.
Resultado: fábricas que fecham as portas, despedem os
trabalhadores porque não conseguem concorrer com os países que
souberam aproveitar os subsídios. E com a entrada de 10 novos
Estados na União significa que o quinhão que nos vai caber será
muito menor, sobretudo se os alemães e franceses mantiverem a
ameaça de reduzir as contribuições para o orçamento comunitário
em retaliação pela não aprovação da Constituição europeia.
Há em Portugal um milhão de pensionistas, velhos, inválidos e
doentes incapacitados para trabalhar que recebem menos de 249
euros por mês. Mas os que recebem 249 euros, o preço de um
bilhete de futebol para o Euro 2004, são os privilegiados. Quase
metade recebe menos de 150 euros para comer, vestir, pagar a água,
luz e gás e comprar medicamentos. Sobrevivem em casas
degradadas, em bairros miseráveis, em casebres perdidos em
aldeias esquecidas no interior; nas serras apanham a lenha para se
aquecerem e na horta colhem as couves-galegas e pouco mais.
Pensava-se que esta forma de vida estava extinta. Afinal, não está!
As pessoas voltaram ao costume antigo – pedir fiado na pequena
loja da esquina.
Há em Portugal mais de meio milhão de desempregados, and
counting, a maioria dos quais nunca voltará a arranjar emprego
certo: são os despedidos das fábricas e “fabriquetas” instaladas nas
regiões pobres do interior, das empresas obsoletas, das indústrias
que não investiram na modernização, das indústrias condenadas
pela globalização e das relíquias do proteccionismo que tem
dificuldades em se desvincular do passado. Há um número
incontável de desempregados não-oficiais, porque nunca tiveram
trabalho oficial e nunca entraram nas estatísticas nem no regime
de descontos para a Segurança Social; rezam as estatísticas que há,
pelo menos, 150 mil portugueses entre os 20 e os 30 anos que nunca
descontaram para o IRS; há um número incontável de trabalhadores
clandestinos e de imigrantes clandestinos. Portugal tornou-se num
país de clandestinos.
Hoje, os desempregados, os sem-abrigo, os doentes e as longas
listas de espera para serem internados, os estudantes que não têm
condições adequadas para estudar, os agricultores e os pescadores
que não conseguem vender os seus produtos porque os espanhóis
despejam os seus no mercado português a preços baixíssimos – é
o que se chama “dumping”, - por tudo isto pergunta-se: que
aconteceu a todo esse dinheiro, a toda essa esperança e todo esse
projecto de mudança que os políticos prometeram aos portugueses?
Tivemos a nossa oportunidade. Não voltaremos a ter outra.

Jornalismo e contos de fadas
A ética da tia Marquinhas

Opinião
O “compasso de espera”
que se eterniza

Por Raúl Mesquita

Por Fernando Cruz Gomes

É sabido que são raros — ler raríssimos — os profissionais de jornalismo
que escrevem nas páginas dos jornais
comunitários. Há, isso sim, muita gente
que gosta de escrever e que o vai
fazendo levando para a impressora
ideias, notícias, opiniões ou reportagens mais ou menos alinhavadas,
modéstia à parte. Um jornal, porém,
seja ele qual for e não importa em que
quadrante, deve ser fiel aos acontecimentos e para isso, os seus
colaboradores, os seus escribas, deverão retratá-los numa base de
respeito por todos os intervenientes, certo, mas sem qualquer tipo
de amigável apego ou evidência pessoal. Modéstia à parte. De nada
serve até, exagerar nos adjectivos. Que por vezes estes crescem,
crescem, crescem, desmesuradamente. Ora, se um evento foi fraco,
todas as pessoas que a ele assistiram o constataram e tudo quanto
se possa dizer com falsos elogios, culminará no ridículo.
Arrastando consigo a credibilidade do jornal.
Só os fracos de espírito acreditam que modificando a realidade,
contribuem ao encorajamento dos organizadores. É falso. A menos
que estes últimos sejam do mesmo calibre intelectual, em nada os
ajudará falsear os factos, utilizando a fórmula de nivelar por baixo.
Ninguém quererá certamente menosprezar os esforços de tantos
benévolos, que na maioria dos casos, mereceriam melhores
resultados. Acontece no entanto, como diz o rifão popular “o homem
põe e Deus dispõe”, nem sempre o trabalho despendido é bem
recompensado, devido a imprevistos de difícil solução, atingida
então, a meta final. Em cima da hora.
Contudo, em nada saberá diminuir, a capacidade e a boa vontade
daqueles que estão por detrás desses eventos. Trata-se antes, e
apenas, de manifesta pouca sorte. E contra isso não há argumentos
ou acções que valham.
Onde se verifica o erro e onde poderá surgir a crítica, é naquelas
“fadas milagrosas” que transformam os calhaus em ouro...Insultando a inteligência dos espectadores— de qualquer
espectáculo realizado e que apesar duma boa planificação não terá
conseguido sobrepor a mediania, esses seres predestinados por não
sei quais dons sobrenaturais, conseguem como por magia, falar de
sucesso, de êxito e outras piruetas adjectivescas, num exagero
linguístico enfático — que os próprios visados muitas vezes
desaprovam. E o leitor perde o seu latim ao ler que em cada vez, em
cada ano, um determinado evento foi um êxito. “O melhor de todos
os tempos, o maior de sempre, etc, etc”... Modéstia à parte. Como um
parafuso sem-fim. Basta!
Qualquer mortal, considerado normal, não poderá ter visto ou
ouvido aquilo que toda uma assistência ao longo das ruas ou no
interior duma sala, não descortinou. É portanto tempo de recolher
as varinhas de condão e todos os abracadabra deste mundo,
limitando-se a contar de modo inteligente o que se tenha realmente
passado, em qualquer lado, sem as baboseiras lamujonas de
espalhafatosos escribas sem arte, entalados entre os espelhos das
vaidades.
Porque isto é o tipo de ética da tia Marquinhas. Modéstia à parte!
E então não serão necessários os repórteres. Partindo-se da ideia
pré-concebida de que tudo estava bem, muito bonito e bem
engalanado, com as batatinhas a saltar e as saladinhas muito frescas
como alfaces, faça-se um directório com textos elogiosos, modéstia
à parte, preparados de avanço para cada tipo de evento, mudandose apenas em cada ocasião os nomes dos elogiados. Deste modo,
— à maneira da tia Marquinhas, fica tudo muito lindo! E ficam todos
contentes. Por vezes até com retrato no jornal.
E a tia Marquinhas muito bem vista por todos. Que isto de elogiar
sem rodeios, sem vergonha, é pago na mesma moeda. E afaga egos.
Dá boa imagem. Vaidosa dos agradecimentos a tia Marquinhas

De há tempos a esta parte,
Portugal, o nosso país de
origem, vive em permanente
“compasso de espera”. Aguarda-se que se resolva,
por si, o caso da pedofilia na
Casa Pia. Espera-se que a
conjuntura económica mundial nos dê o empurrão de
que precisamos. Entende-se
que se deve aguardar o desenlace das grandes lutas intestinas
que se desenvolvem no seio do maior partido da oposição.
Espera-se, afinal, que um milagre qualquer - daqueles que, às
vezes, ainda acontecem, até porque Deus parece ser Português
- nos acenda, de novo, a vela da esperança.
Portugal está, assim, e por agora, uma vez mais, em pleno
compasso de espera. Quando se preparam os orçamentos da
União Europeia para o período de 2007/2013, naturalmente que
é imperioso ter a coragem suficiente para ir andando devagar.
À espera. Os bons dias são capazes de vir. E mesmo que não
venham, entendemos todos que com a economia da Europa sobretudo entre os países mais pequenos e pobres - a bater quase
no fundo... o que vier só pode ser melhor.
Vamos, portanto, esperando. Até para ver em que param as
modas...
Para além do mais, com a Europa a abrir-se a mais dez novos
países, e tendo em conta que muitos desses países têm uma
economia ainda mais frágil, o melhor para Portugal é mesmo
esperar. Só que... esperar exige paciência. E Portugal já há muito
perdeu a paciência. As decisões não virão tão depressa, nós
sabemos. Só que, enquanto o pau vai e vem - como diz o nosso
povo - folgam as costas. Se ainda tivermos costas...
Dizia alguém, não há muito, que esta Europa em que estamos
integrados está por demais cansada. Não parece ter dirigentes
à altura. E quando alguns começam a pensar alto e a vibrar com
eventuais novas formas de fazer... saem do “poleiro” e deixam
que outros comecem tudo de novo. Para já, o chamado Pacto de
Estabilidade e Crescimento vai continuar. Pelo menos na
mesma. Contra ventos e marés que podem fazer desabar a frágil
“paz social” que se vai vivendo na velha Europa (já) do Euro.
Portugal, Espanha, Polónia, Itália, Estónia e Holanda estão a
apelar - cada qual com as suas “razões” - para o cumprimento
integral das regras previstas no Pacto de Estabilidade e
Crescimento (PEC) da zona euro.
“Sem discriminações”, como se insiste, esquecendo-se que
ainda não há muito... muitos (incluindo Portugal) votaram a
mandar às malvas esse mesmo pacto que estava, na altura, a
penalizar a grande Alemanha. Estes países mais pequenos economicamente a parecer pigmeus ao lado de gigantes - são
bem capazes de esbracejar muito, mas quando chegar a altura,
“Dona” Alemanha, senhora prendada quando se fala em
dinheiro, dirá da sua (in)justiça e todos vão ter de aceitar.
Talvez por isso, há já quem fale em Portugal que o maior
Partido do Governo até já anda a reboque do mais pequeno da
coligação. Que nunca morreu de amores por esta União
Europeia, que outros adoram. Fala-se nisso e... em
remodelações ministeriais que podem acontecer lá mais para
a frente. Tudo por amor a uma “dama” chamada Europa, que vai
agora ter muito mais bocas a comer...
Por isso, mais este “compasso de espera”.

Cont na pág. 10

A Voz de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

A VOZ DE PORTUGAL, 25 de Fevereiro de 2004 - Página 6

Comunidade
Socialismo
Por Manuel Alves Louro
Socialismo, social-democracia e comunismo, são termos equívocos que se
empregam no sentido negativo ou
positivo, segundo a ideologia política de
cada pessoa.
A propósito do que tanto se diz e se ouve
sobre política...particularmente do que se
passa tristemente em Portugal, alinhei
alguns comentários que, sem pretenderem politizar ninguém, sintetizam a doutrina Socialista, cujos
princípios gerais são hoje seguidos por muitos países ocidentais,
Portugal incluído.
Pesquisei nas minhas notas de cursos de Ética e Política o que
segue e poderá ser útil a alguém.
Na origem, o Socialismo apresenta-se como um protesto contra
a exploração do Homem pelo Homem.
Historicamente, o socialismo apareceu como refúgio das
condições inumanas infligidas aos trabalhadores, aquando da
industrialização rápida do século XIX no Ocidente: desigualdades
na distribuição das riquezas, trabalho das crianças, salários
insuficientes, ausência de organizações operárias. Na origem, o
socialismo apresenta-se portanto como um grito de revolta contra
a exploração do homem pelo homem
O Socialismo (ou a social-democracia).
- Põe em destaque a Liberdade e a participação igualitária dos
recursos e do produto do trabalho
- Afirma que a Liberdade só é possível com uma maior igualdade
na sociedade.
- Tem por objectivo diminuir a distância que separa os ricos dos
pobres, por meio da distribuição equitativa das riquezas – os mais
fortunados devem contribuir, por intermédio do estado, para a
elevação do nível de vida dos menos favorecidos.
No Socialismo o Estado exerce a função de árbitro entre
os diversos grupos sociais, mas é essencial que continue a
fornecer directamente os serviços de saúde e educação.
Na ideologia social-democrata, o Estado tem o papel de árbitro
entre os interesses dos diversos grupos da sociedade, e limita os
efeitos injustos da competição dos homens entre si, no que se refere
aos bens materiais – recua a atitude do “deixar-passar”, no domínio
económico.
O Estado deve criara as condições de bem-estar que permitam
a cooperação das pessoas e das instituições, transformando-se
assim, em Estado-Providência.
A Social-Democracia não preconiza a abolição da propriedade
privada de meios de produção, nem o mecanismo da oferta e
procura; ela preconiza, entretanto, a nacionalização de certas
empresas, sempre que o sistema de propriedade privada produza
efeitos nefastos para a colectividade, ou considerada incapaz de
criar certos serviços. Deste modo. Torna-se essencial, numa socialdemocracia, que os serviços de Saúde e de Educação sejam
fornecidos pelo Estado.
Por vezes outros sectores da economia deverão ser
nacionalizados, seja porque riscam de desaparecer, se as regras da
concorrência se aplicam...Pode também propor-se a “gratuitidade”
de certos serviços ou bens.
Por gratuitidade, compreenda-se que, estritamente falando,
nenhum serviço é gratuito – são pagos pelo conjunto da comunidade

e não pelos que os utilizam ou consomem. A questão não é de decidir
da gratuitidade dos bens e serviços, mas de saber quem deve pagálos – a Comunidade ou os utilizadores.
A ideologia Social-Democracia só será eficaz se cada parceiro aceitar
a existência dos outros dois. A Social-Democracia propões a negociação
entre os principais intervenientes, para que cada um encontre o seu
interesse.
A Social-Democracia concebe a sociedade ideal como sendo
constituída por três corpos, em que cada um contribui, à sua
maneira, para a edificação da justiça fundada sobre o sentimento
de solidariedade:
1)- O Patronato gere as empresas privadas segundo a lei da oferta
e da procura, procurando maximizar os seus lucros. A sua
desaparição seria uma perda, por ser considerada uma fonte de
riqueza.
2)- Os Sindicatos cuja existência é necessária, reagrupam o
conjunto dos salariados e visam a promover os seus interesses, pelo
aumento dos salários e melhoramento das condições de trabalho.
3)- O Estado arbitra estes interesses conflituosos e distribui a
riqueza segundo as regras da justiça, tendo em conta a conjuntura
económica, isto é, do que é economicamente possível e desejável
num dado momento.
Agnosticismo
Ainda alguns esclarecimentos a propósito do nosso Presidente
que declarou em público, há dois ou três anos, o seu Agnosticismo
em matéria de religião, por ocasião da beatificação, pelo Papa, dos
pastorinhos de Fátima.
Que significa ser agnóstico ?
Agnóstico (do grego - agnostos) designa todo o adepto de
qualquer sistema filosófico que reduz a capacidade da inteligência
humana só ao domínio da matéria, relegando o conhecimento
imaterial (espírito, Deus, alma, Liberdade, etc...) para o domínio do
inexistente, por ser de difícil acesso....
“O agnosticismo, porque limita a capacidade natural da razão,
desconhecendo a capacidade metafísica do próprio pensamento,
é uma posição frágil e difícil de sustentar, degenerando com
frequência em Franco Ateísmo”.
Santo Agostinho (354-430) escrevia : “ O que de mais certo
sabemos a respeito de Deus é que o ignoramos”...ao que acrescento:
não é porque se ignora Deus e o sobrenatural, que pode concluirse a sua inexistência; como não é porque a Terra parece fixa que
pode negar-se-lhe o movimento rotativo e translativo.
Portanto, não é brilhante nem segura a posição de quem se obstina
em confundir a incapacidade de existir com a irresponsabilidade de
ver.
Não é porque sou cego que posso negar a existência do que não vejo.

À descoberta das raízes
Por iniciativa da Direcção Regional - Açores - Comunidades, terá
lugar de 10 a 16 de Julho próximo o XI curso “Açores: à descoberta
das raízes nas ilhas do Pico e Faial.
O curso deste ano destina-se preferencialmente a professores de
História, Língua e Cultura Portuguesas e a animadores culturais em
funções há pelo menos 3 anos em Associações. O mesmo 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.

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

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

Auditório : (514) 495-2597

ww.radiocentreville.com
Publicidade / Vendas

Frantz Joachim (514) 495-3124

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

A Velhice em Portugal
Lagoas da Silva
O envelhecimento, segundo um estudo recentemente realizado
em Portugal, é um fenómeno que se tem acentuado nas últimas
décadas e cujas causas, segundo valores encontrados, se devem às
profundas transformações económicas, sociais e culturais que se
verificaram nos últimos anos no nosso país.
Contudo, nunca como hoje, segundo a mesma fonte, a imagem
do envelhecimento foi tão negativa, o que se deve sobretudo, em
parte, a uma má qualidade de vida dos nossos velhos, à sua perda
progressiva de autonomia e a uma maior vulnerabilidade à doença,
o que contraria a tese “de que a longevidade estaria associada à boa
qualidade de vida”.
São os factores atrás referidos que levam normalmente os velhos
a procurarem os serviços de saúde, que, por razões várias, não
poderão nunca substituir os chamados serviços informais (os
prestados pela família), daí a necessidade urgente, particularmente
em Portugal, de um apoio cada vez mais acentuado à família,
enquanto prestadora de cuidados, envolvendo-a o mais possível no
processo de cuidar, privilegiando-a até, em relação às instituições
de solidariedade social ou, como muitos autores defendem,
integrando a família nas próprias instituições.
Os estudos a que nos vimos reportando, indicam-nos sociedades
onde ao longo dos tempos se concluiu que, nos casos onde o apoio
é informal (famílias) os velhos vivem uma vida melhor e até na
doença os resultados são sempre mais satisfatórios e acentuados,
sobretudo quando os técnicos de saúde chamam à coacção e
integram no processo de cura os familiares do velho doente.
Em Portugal, possivelmente por ser um país de emigração e de
nível cultural muito baixo, os hospitais abarrotam de idosos, uma
parte significativa não doente, que devido ao seu estado deveriam
manter-se integrados na família com o apoio da Segurança Social,
o que seria muito menos oneroso para o Estado, porque libertaria
centenas de camas, milhares de técnicos de saúde e todos os outros
serviços que normalmente funcionam como apoiantes dos
hospitais.
Mas no nosso país o sistema actual está inquinado e o que
acontece no que ao idoso diz respeito, acontece com muitas outras
coisas e em muitos outros sectores da vida portuguesa, onde, quase
nada funciona, ou funciona como deveria funcionar.
Os hospitais são instituições destinadas a receber e a manter
hospitalizados apenas doentes, independentemente da idade de que
cada um, e nunca instituições destinadas a receber e a manter
acamados milhares de velhos, como aliás, hoje acontece, idosos
cujo destino devia ser outro, para seu bem, para bem do Estado e
para bem da própria sociedade.
À que cuidar dos nossos idosos, ajudando a mantê-los o mais
tempo possível no seio das famílias, método menos dispendioso
para o Estado e sobretudo eticamente mais correcto, já que a família,
em nossa opinião, é considerada como o espaço onde se concentra
a força de maior suporte informal, e é também aquela que melhor
assume o papel na prevenção de crises, sobretudo as crises criadas
pela doença.
Há que mudar com urgência o rumo das coisas se não queremos
ver cada vez mais sobrelotados os nossos hospitais com pessoas
não doentes, sobrecarregados os nossos técnicos de saúde e
amargurado o viver dos nossos velhos.
P. S.
Utilizo a palavra velho, por não gostar da palavra idoso.

Caixa de Economia Portuguesa
Solicitação telefónica fraudulenta
Fomos avisados pelo Movimento Desjardins que pessoas
fazendo se passar por empregados da Desjardins, encontram-se a
solicitar os membros por telefone. As pessoas alvo destes
telefonemas são em geral pessoas idosas às quais são pedidas
informações confidenciais tais como o no. do cartão de débito
(cartão do guichet automático), no. de segurança social e data de
nascimento.
Queremos precisar que todo este tipo de solicitação é fraudulenta
visto as Caixas possuírem todos os elementos dos membros.
Aconselhamos a população em geral a não divulgar de modo algum
quaisquer informações deste tipo.
O Movimento Desjardins está a proceder a investigação sobre
o assunto e pede a todos aqueles que já tenham sido vítimas de tal
fraude que se dirijam à Caixa onde são membros.
Sejam pois prudentes aquando solicitados telefonicamente,
nomeadamente quando informações pessoais são solicitadas.

Portugalíssimo
Comemora 9o. aniversário
Sábado, 13 de Março, pelas 19h00, terá lugar, no Salão da Igreja
St. Enfant Jesus, 5035 rua St-Dominique, o espectáculo
comemorativo do 9 o. aniversário do programa radiofónico
Portugalíssimo.
A animação musical conta com a presença de: Joe Puga, Duo Joe
& Duarte, Alexandre Câmara, grupo de samba Axe Mundo e ainda
com o conjunto Contact.
Entrada: adultos, 30 burritos; criancas dos 6 aos 10 anos, 15
burritos. Para reservas: Discoteca Portuguesa, 4276 boul. StLaurent, tel. 843-3863.
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Cachimbos
A arte de ir às raízes e vendê-las por muitos euros
Por Fernando Peixeiro
Kai Nielsen, um famoso
dinamarquês fazedor de
cachimbos, vai começar a
vender para o mercado português, mas cada uma das suas
“obras de arte” chega a custar
quase 700 euros.
O artesão, que figura na lista
dos 12 mais famosos da
Dinamarca, vende cachimbos
para vários países da Europa,
mas também para os Estados
Unidos, China e Japão, entre
outros.
Em entrevista à Agência Lusa,
o artesão, de 53 anos, só lamenta
que a arte de fazer cachimbos se
perca em poucas gerações,
como considera quase certo,
apontando para os três filhos
pequenos como pouco prováveis seguidores do pai.
Ao contrário do que aconteceu com ele. O pai, Viggo
Nielsen, tinha uma fábrica de
cachimbos e foi lá que Kai
começou a trabalhar bastante
novo, dedicando-se nos últimos
30 anos a fazer cachimbos
artesanais, o mesmo acontecendo com um irmão.
Hoje faz em média dois
cachimbos por dia e, garante,
vendem-se todos, especialmente para a Alemanha e para
os Estados Unidos.
Fumador “mas na maior parte
das vezes de cigarros”, Kai
Nielsen lembra com orgulho o
trabalho do pai, um dos 10
melhores artesãos do mundo,
criador da famosa marca
“Faaborg”, e diz desconhecer
quantos cachimbos fez até hoje,

embora tivessem sido “muitos
milhares”.
Não se vê a fazer outra coisa
e garante que o que ganha dá
para ter “uma vida digna”, desde
que venda 500 cachimbos por
ano. Ainda assim está convicto
que a sua é uma profissão em
vias de extinção.
“Cada vez há mais proibições
ao tabaco, é certo que socialmente o cachimbo é mais aceite,
mas quando está um cartaz a
dizer que é proibido fumar é

afirma.
Portugal, além de ser um país
pequeno, não tem muitos fumadores de cachimbo, um hábito
mais frequente em países nórdicos, razão que levou a ser a
Dinamarca um país “fazedor”
destes utensílios.
Porém, não é a Dinamarca o
maior cliente de Kai Nielsen,
mas sim a Alemanha, onde o
nome é sinónimo de qualidade
e onde cada cachimbo pode
custar entre 300 e 650 euros.

Comunidade

vias de extinção, embora admita
que o “cachimbo pode sobreviver às restrições por ser um
bocado elitista”.
João Reis fez até agora cerca
de 400 cachimbos e diz estar
longe de conseguir, como Kai
Nielsen, produzir dois por dia.
Também está longe de conseguir os preços do artesão dinamarquês.
Compreende que seja uma
peça cara. E justifica: cada pedaço de madeira para um
cachimbo custa pelo menos 30
euros, além do preço do acrílico
(da boquilha) ou até do anel em
dente de morsa que alguns
ostentam.
Além de Portugal, João Reis já
vende o seu trabalho para a

Espanha e para a Suíça e participou com os seus cachimbos
em exposições internacionais,
tal como Kai Nielsen. Diz ainda
que um dos “grandes atractivos” da sua profissão é a
possibilidade de viajar e de
conhecer pessoas novas.
Porque se trata de uma arte,
ambos trabalham muitas vezes
para coleccionadores. Mas
garantem um prazo de validade
“vitalício” para qualquer um dos
seus cachimbos, ainda que
usado todos os dias.
O “segredo” está na madeira,
a raiz de uma espécie de urze
que também há em Portugal e a
que se chama Erica Arborea,
capaz de “aguentar” os 700
graus que atinge a combustão

do tabaco dentro do cachimbo.
Mas também está na paciência, no gosto e na arte de fazer de
uma raiz um objecto que para
muitos é de culto. Mesmo que
os marinheiros já não o usem e
o Popey não passe de um desenho animado.

Pequenos
anúncios

844 - 0388

Si votre
numéro d’assurance sociale
commence par un 9

proibido para todos”, referiu.
Actualmente, adianta, “a
maioria dos fazedores de cachimbos” têm a sua idade ou são
mais velhos. “Daqui a 20 anos se
verá, pode ser que apareça um
ou dois, gostava que pelo menos
um dos meus filhos aprendesse,
nem que fosse só por ‘hobby’”,

No mundo inteiro, diz Kai
Nielsen, não deverá haver mais
de duas centenas de artesãos de
cachimbos. Portugal tem dois,
um deles dos mais novos do
mundo, João Reis, com 25 anos.
Também em declarações à
Agência Lusa, este jovem artesão considera a profissão em

Et s’il n’y a pas de date d’expiration sur votre carte d’assurance sociale,
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vous devez en obtenir une autre avant le

Licença do Québec

3 avril 2004

Uma força na Comunidade

JÁ CHEGARAM OS ESPECIAIS
VERÃO 2004!

Pour en faire la demande :

RESERVE JÁ E ECONOMIZE ATÉ $300 POR CASAL
A PARTIR DE :

Lisboa
Por
to
orto
P. Delg
ada
Delgada
Santo Cristo

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

+TX.

Présentez-vous au Centre de ressources humaines du Canada
de votre région, avec une preuve d’identité
et votre permis de travail
(documents originaux et en règle obligatoires).
Puis remplissez un formulaire de demande.
Votre numéro d’assurance sociale ne changera pas
mais votre nouvelle carte portera une date d’expiration
qui correspond à la date d’échéance
de votre permis de séjour au Canada. Il n’y a aucuns frais.
Vous pouvez aussi faire la demande par la poste.
Programme du gouvernement du Canada
visant à améliorer la gestion des NAS.

+TX.
+TX.

Protégez votre NAS — Protégez-vous!

X
Pour plus de renseignements, appelez le 1 800 808-6352

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

Ou visitez le site Web du NAS à l’adresse suivante :
www.hrdc-drhc.gc.ca/sin
Pour trouver le Centre de ressources humaines
du Canada le plus près de chez vous, veuillez appeler le
1 800 O-Canada (1 800 622-6232), ATS ⁄TTY : 1 800 465-7735

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada
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Comunidade
Filarmónica Portuguesa de Montreal
Festa da matança do porco… foi fêmea!

Fotos e texto de António Vallacorba

A comunidade voltou a festejar a tradicional matança do
porco, agora numa edição da
Filarmónica Portuguesa de
Montreal (FPM).

Foi no pretérito sábado (sábado gordo, na gíria carnavalesca), na acolhedora sede daquela
banda, numa noite para a qual se
prognosticava uma tempestade
de neve, que, a verificar-se, teria
sido lesiva, em termos de
participação, aos propósitos da
entidade organizadora. Felizmente que assim não sucedeu,
pois o recinto festivo, com uma
decoração de belo efeito visual,
encheu-se.
Decididamente aqui, à nossa
chegada, vivia-se o ambiente
eufórico e a azáfama do dia da
matança. À entrada da sala, a

Goreti saudava os convivas com
aguardente, vinho do Porto,
figos passados e biscoitos; na
cozinha, a equipa da Lúcia
Sousa (esta, o José de Sousa, a
Libânia Cardoso e a Maria José
Miranda) atarefavam-se com os
últimos “retoques” na confecção da sopa, inhames, batata
doce e inglesa; morcelas e
chouriços; debulho, torresmos
brancos, caçoula, pés de porco
(ou porca!), repolho, etc., para
um lauto e saboroso jantar, o
qual, por razões da sua abundância, nos levou no subtítulo a
referir “de fêmea), pois esta é,
regra geral, sinónimo de
fertilidade.
Enquanto isso, a Manuela, a
Ormina, o Norberto, a Joana e o
José Pinto iam ajudando a
ultimar outros preparativos e/
ou certificando-se que nada
faltava.
E, assim, lá se foi desenrolando o serão, sempre muito animado e no espírito amistoso e
fraternal por que nunca é demais desejar-se que aconteça.
O repasto, tal como referido,
foi tudo o que se esperava e
muito bem complementado
com sobremesa de muita
doçaria e as exuberantes
travessas de fruta que por cada
mesa foram colocadas, numa
graciosidade da firma da
especialidade, Les Aliments
Martins, a cujo proprietário, o
Albano Sá, pedimos desculpa
pelo lapso de, em festa semelhante em Hochelaga, não ter

FFuture
uture
uture
Synergie FFuture
Synergie
Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

sido referido na respectiva
reportagem, o facto de ele ter
arrematado o porco por 210
dólares e de oferecê-lo novamente à respectiva colectividade.
A mercearia Sá & Filhos e a
Peixaria S. Miguel foram outros
dos apoiantes desta muito agradável festa, cujo baile, bastante
concorrido, foi abrilhantado por
Mike Correia, da discoteca da
casa, enquanto o José Almeida,
apresentador, ofereceu-nos
uma animada sessão de arrematações, que mereceu o
interesse geral, proporcionando, a par da venda de uma rifa,
preciosos fundos para esta
filarmónica, prestes a celebrar o
seu 32º aniversário.
Este cronista, a Maria Manuela e o Luís Sousa foram os
premiados do sorteio supracitado.
Entretanto, lembramos que

esta filarmónica realizará a festa
do seu 32º aniversário no dia 24
de Abril próximo, no salão
paroquial da Igreja Saint-EnfantJesus, para a qual se deslocará
expressamente até nós o
conjunto “Sonhos de Portugal”,
de Cambridge, Ontário.
Finalmente, e como alguém
muito bem o parafraseou, um
povo que esquece as suas tradições, é como uma árvore
frondosa à qual apodrecem as
raízes.
Parabéns, pois, à FPM por
mantê-la entre nós, em virtude
do que, saudamos a sua direcção, nas pessoas de: Balbino Sá,
presidente; José de Freitas, vicepresidente; Norberto Tavares,
tesoureiro; José Correia, 1º
secretário; José Almeida, 2º
secretário; e João Andrade,
director.

Encontros: 50 de emigração
Na apresentação do caderno de conclusões
Foto e texto de António Vallacorba

6816 boul. St. Laurent, Montreal

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

No sábado à tarde, o salão
nobre do Centro Comunitário
da Missão Portuguesa Santa
Cruz esteve agradavelmente
concorrido para a apresentação
oficial dum caderno pedagógico
sobre a nossa comunidade.
Tratou-se duma iniciativa do

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

Centro de História de Montreal,
em colaboração com o “Carrefour des jeunes lusophones du
Québec” e no âmbito dos 50

anos da presença da comunidade portuguesa em Montréal, em evocação do que,
aquele Centro histórico tem
estado a promover uma exposição temática desde 18 de
Setembro, com encerramento
no dia 25 de Abril próximo.
O Dr. Nuno Bello, cônsulgeral de Portugal; Helen Fotopulos, do Património da Câmara
Municipal de Montreal; o padre
José Maria Cardoso, responsável da Missão; Jean-François
Leclerc, do Centre d’histoire de
Montreal e Francisco Salvador,
conselheiro das Comunidades
Portuguesas, por exemplo,
foram algumas das entidades
presentes a esta apresentação
do documento em questão,
essencialmente destinado aos
alunos das nossas escolas.
Várias foram as personalidades que se congratularam
com o resultado final deste
caderno pedagógico, sobre o
qual foram pronunciadas
algumas notas explicativas por
Joaquina Pires, Miguel S. Andrade e Michelle Hébert, pessoas afectas a este projecto.
Com prefácio de Jean-François Leclerc e Joaquina Pires,
este caderno abre com a
evolução cronológica da
comunidade portuguesa de
Montreal e termina com um
registo das clínicas da memória.
Pelo meio, fala-nos do contexto

histórico da emigração portuguesa para o Canadá e o
Quebeque, sobre a comunidade, as associações sócioculturais, instituições religiosas, meios da Comunicação
Social, etc.
Segundo a Joaquina Pires,
Conselheira em relações interculturais da Câmara Municipal
de Montreal e membro da Comissão das celebrações dos 50
anos da emigração para o
Canadá, o presente documento
não pretende ser a História da
Comunidade, mas sim “a recolha de alguns pedaços das
várias histórias de compatriotas
que, pouco a pouco, se foram
enraizando nesta cidade e que,
com simplicidade, nos abriram
as portas e partilharam a sua
experiência emigratória”
No final, os presentes foram
distinguidos com um Porto de
Honra e alguma doçaria especialmente preparados para este
momento de confraternização e
troca de impressões.

A Voz de Portugal
o seu jornal
à quarta-feira
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Portugal
País organizador do UEFA EURO 2004
Cont da pág. 1

tividade, modernidade e capacidade de realização do nosso
País, como ficou demonstrado
em anteriores eventos de dimensões internacionais, como a
Expo 98, a Master’s Cup, a

nais à tarde, e divertimento pela
noite dentro» é uma possibilidade de fruição turística de
Portugal oferecida pelas dimensões do seu território, caracterizado pela diversidade numa

turista, desde golfe, desportos
náuticos, parques naturais e
muita praia, até aos atractivos
das lindíssimas vilas do Estoril,
Cascais e Sintra.
A região do Alentejo, entre
Lisboa e o Algarve, é uma porta
de entrada em Portugal para
quem se desloca de automóvel
e justifica uma estadia entre dois
jogos. Nesta região, o turista
encontra a natureza num
ambiente sereno e de grande

Madeira e dos Açores, com as
suas onze ilhas, conjugam a
modernidade de uma diversificada oferta turística de elevada
qualidade em perfeita harmonia
com a natureza.
Porque «In Portugal, EXTRA TIME is allways the best
part of the game», convidamolos para fazerem as vossas férias
em Portugal e assistirem aos
jogos deste grande campeonato
europeu.
Portugal em números(1)
Área: 92.141.5 km2
Capital: Lisboa
População:10.356.117
PIB(2): 129.340X10 6 euros
Expor-tações(3):
27.089 milhões euros
População Activa: 4.990.208
Estab. Hoteleiros(4): 222.958
Nº de Soc. Sediadas(6):
267.932
Vol. Vendas das Soc. Sediadas
– m i l h a r e s / e u r o s (7):
238.709.356
Nº de Hospitais Oficiais: 123
Nº de Hosp.Particulares: 92
(1)– INE do Recenseamento Geral
da População e Habi-tação, 2001;
(2)- PIB nominal de 2002, fonte
Ministério da Finanças – DGEP,
Abril de 2003; (3)– INE, dados
provisórios, Dezembro de 2002 (4)–
Dados INE, 31/07/2000; (5)–
Dados INE, 2000; (6)– Dados INE,
31/12/2000; (7) – Dados INE, 31/
12/1999.

Praça de Santiago, detalhe das janelas de casa seiscentista
Europália, Lisboa Capital da área reduzida.
Cultura e Porto Capital da CulOs turistas têm muitas e boas
tura, entre outros.
razões para visitarem as sete
O UEFA EURO 2004TM, que grandes regiões turísticas
se realiza entre os dias 12 de nacionais.
No Porto e Norte de PortuJunho e 4 de Julho, vai colocar o
País no centro do Mundo, com gal localizam-se três cidades
cerca de nove mil milhões de anfitriãs: o Porto, com o seu
pessoas a assistirem ao evento Centro Histórico classificado
desportivo pela televisão, cons- como Património Mundial pela
tituindo mais uma oportunidade Unesco, e mundialmente copara Portugal consolidar inter- nhecido pelo vinho baptizado
nacionalmente a sua imagem.
com o seu nome, que o liga
Guimarães berço de Portugal

descontracção, podendo ser
apreciada a influência dos povos
colonizadores da Península
Ibérica, que é uma das suas
marcas distintivas, para além da
reconhecida gastronomia tipicamente mediterrânea.
No extremo Sul de Portugal,
o Algarve acolhe, nas cidades
de Faro e Loulé, os adeptos do
Euro 2004. Esta famosa região
turística proporciona as férias
ideais. Além da praia, é possível
a prática de um vasto leque de
desportos, como o golfe, as
actividades náuticas ou qualquer outro.
Os arquipélagos atlânticos da

Previsões do impacto do
UEFA EURO 2004TM*
· 1,1 milhões de Espectadores
nos Estádios
· 11 mil horas de transmissão
televisiva
· cobertura em 200 países
· 9 mil milhões de telespectadores em todo o mundo
· 290 milhões de euros em
retorno publicitário da marca
Portugal e cidades anfitriãs
· 7 a 9 mil jornalistas acreditados
·Indução de 350 a 500 mil
turistas adicionais:
Estada média: 4 dias
Gasto médio por turista/dia:
100 euros

LES ALIMENTS C. MARTINS
123, Villeneuve Este
(entre Coloniale e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino •Zinfandel
•Carignan •Grenache • Pinot noir
•Cabernet • Sauvignon •etc...
Portugal está a preparar-se
para acolher os cerca de 500 mil
turistas que são esperados para
fazerem as suas férias e assistirem aos jogos das suas
Selecções Nacionais, permitindo-lhes beneficiar da vasta e
diversificada oferta turística que
cobre todo o território nacional,
reforçando, simultaneamente, a
já conceituada imagem de
Portugal enquanto um dos mais
importantes destinos turísticos
a nível mundial.
A preparação do País para o
UEFA EURO 2004TM estimulou
ainda a antecipação de alguns
investimentos na capacidade
hoteleira. Até realização do
evento desportivo está prevista
a disponibilização de mais de
8700 quartos em todo o país.
Destes, 2706 referem-se à
cidade de Lisboa e 920 à cidade
do Porto.
«Ir à praia de manhã, assistir
aos jogos das Selecções Nacio-

intimamente ao vale do Rio
Douro; Guimarães, cidade com
grande significado histórico,
berço da nacionalidade portuguesa; e Braga, uma cidade que
se destaca por um notável
património religioso.
Nas Beiras situam-se mais
duas cidades do Euro 2004:
Aveiro, ligada ao mar e às actividades com ele relacionadas; e
Coimbra, cidade de cultura,
onde se pode visitar uma das
Universidades mais antigas da
Europa.
Mais a Sul, as cidades de
Leiria e Lisboa vão acolher o
evento desportivo. Em Leiria,
situa-se um dos maiores e mais
conhecidos Santuários religiosos do Mundo – Fátima; Lisboa,
capital de Portugal, mistura
tradição e modernidade, e
oferece actividades ao visitante
para as 24 horas do dia. Nos
seus arredores, existem muitos
motivos de interesse para o

· 260 milhões de euros de
receita turística directa
· 180 a 360 milhões de euros
na receita turística adicional em
cada um dos seis anos subsequentes (efeito Barcelona)
· Investimentos em Equipamentos Hoteleiros: 274 milhões
de euros
*Fonte: DGT/Sociedade
Euro 2004, SA.

que soube preservar, nas suas
ruas de aspecto medieval, o seu
património e espaços públicos.
Para os portugueses, Guimarães tem um valor simbólico
muito especial, dado ter sido o
local onde D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal,
iniciou o percurso de formação
do reino, em 1140, ao vencer a
batalha de S. Mamede.

Investimento e Comparticipação do Estado

Motivos de interesse:
Castelo de Guimarães
Palácio Ducal
Centro Histórico de Guimarães
Igreja de Nossa Senhora de
Oliveira
Museu Alberto Sampaio
Museu Martins Sarmento
Citânia de Briteiros
Gastronomia
Estádio:
Estádio D. Afonso Henriques
O Estádio D. Afonso Henriques está localizado na cidade
de Guimarães, na zona urbana
do «berço da nação». Renasce
das infra-estruturas já existentes, é uma remodelação e
ampliação do antigo Estádio do
Vitória Sport Clube, e foi o
primeiro dos 10 estádios do
UEFA Euro 2004 TM a ficar
concluído, tendo sido inaugurado a 25 de Julho de 2003. Tem
quatro bancadas independentes
e parcialmente cobertas.
Esta é a nova casa do Vitória
Sport Club, criado pela juventude vimaranense dos anos 20
do século XX – a juventude
privilegiada, estudantil, filha da
sociedade industrial e proprietária que dirigia a terra.
Arquitecto: Eduardo Guimarães
Custo total (estimado) :
26.356.771 euros*
Comparticipação do Estado:
3.990.383* euros + 1.039.620*
euro para estacionamentos
Capacidade: 30.000 lugares
sentados
Inauguração: 25 de Julho de
2003
Jogos:
14 Junho – Dinamarca-Itália
17h00
22 Junho – Itália-Bulgária
19h45

Estádios e Parqueamentos
A organização do UEFA Euro
2004 TM implicou a requalificação e construção quer dos
estádios onde irá decorrer o
evento desportivo, quer dos
locais de parqueamento de
automóveis dos espectadores.
Do total de custos estimados,
no montante de 596.310.358
euros, o Estado português
comparticipa com cerca de
17,27%, ou seja, 106.588.118
euros, através da Sociedade
Portugal 2004, SA.
Esta comparticipação estatal
reparte-se pelo investimento na
remodelação e ampliação, de
três dos 10 estádios onde se
desenrolará o UEFA Euro
2004TM, assim como na construção dos restantes sete, no
montante total de 97.315.466
euros.
Quanto ao investimento em
parqueamentos, a comparticipação do Estado cifra-se em
9.272.652 euros.
Por Resolução do Conselho
de Ministros, o Governo determinou a realização permanente
de uma auditoria externa para
acompanhar a gestão financeira
e orçamental dos recursos
públicos alocados ao projecto
Euro 2004.
Cidades anfitriãs e Estádios
Cidade de Guimarães:
No dia 13 de Dezembro de
2001, a UNESCO inscreveu o
centro histórico da cidade de
Guimarães na lista de Património Mundial. Distinção merecida para uma cidade, plena
de reminiscências históricas,

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¢

TIPO
VINHO
VERDE

GALO

$

Comunidade

40.00

20 LITROS

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

$

40.00

20 LITROS

SUPER ESPECIAL
DE FEVEREIRO
• Compre 10 baldes de Mosto 100% puro e
obtenha 1 balde gratuito
•GRELOS "ANDY-BOY"
•COUVES •ETC...

$6.99
$6.99
Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

• Batata miúda saco de 50 lb.
• Batata graúda saco de 50 lb.

Fornecemos: •restaurantes •hoteis •mercearias
•hospitais •"dépanneurs"
Pes
o
an
g
com soal
e
r
•crèches
•ect...
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Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA
Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Para ligação:
América do Norte:
10-10-580 + 1 + indicativo + número
Chamadas Internacionais:
10-10-580 + 011 + indicativo país + número
Não precisa de mudar de companhia de telefone.
Custos das chamadas irão aparecer na sua conta
telefónica Bell
24 horas por dia; Sete dias por semana
.25¢ mínimo em todas as chamadas
Chamadas para telemóveis podem ter tarifas mais altas.
As tarifas podem mudar sem qualquer aviso. Para
melhores tarifas visite WWW.10-10-580.com
Alimentado por:

Uma subsidiária a 100% de Eiger Technology inc., uma companhia
publicitária registada no TSX (símbolo AXA)
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Vária
Lucas e Matheus em Montreal

Jovens 2004

É já no próximo dia 28 de Fevereiro pelas 19h00, que o duo
romântico brasileiro Lucas e Matheus estará em Montreal para
um espectáculo que promete.
Estes já consagrados artistas do país do samba e da bossa nova,
regressam assim a esta nossa metrópole onde no passado
assinaram exibições que receberam os maiores encómios de
muitos dos que tiveram a sorte de os ver actuar.
Este espectáculo que está agendado para o Salão da Igreja StEnfant de Jesus na esquina da St-Dominique com o Boul. St-Joseph,
tem a assinatura de Eddy Silva, seu organizador, e conta ainda com
as assinaláveis presenças de Joe e Duarte e DJ Xmen.
Ao contrário do que foi inicialmente anunciado neste espectáculo
não haverá jantar existindo todavia um bar bem apetrechado com
bebidas, bifanas e outros petiscos. A actuação de Lucas e Matheus
está prevista para cerca das 22 horas.
Os bilhetes já estão à venda na Terra Nossa Brasil, J&L Casa de
Costura e Padaria Notre Maison.
Para mais informações devem contactar pelo telefone 288-3019.

A Direcção Regional da Co-munidades (Açores) realizará de 31
de Julho a 11 de Agosto nas Ilhas de S. Jorge e S. Miguel a iniciativa
Jovens 2004.
A mesma destina-se a jovens com idades entre os 21 e os 25 anos,
descendentes de açorianos, com capacidade de comu-nicação em
português, de preferência envolvidos em projectos culturais/
comunitários e que não tenham visitado os Açores há pelos menos
5 anos.
As inscrições estão abertas e o prazo termina a 31 de Março.
Os interessados devem contactar o Consulado-geral, Dona Nélia
Teixeira através do telefone (514) 499 0359 ext. 24 que enviará por
fax o regula-mento e a ficha de inscrição que deverá ser depois
enviada directamente para a Direcção Regional das Comunidades.
Nuno Bello
Cônsul Geral de Portugal em Montreal

Convívio
de Santa Clara -Mississauga
A Comissão do convívio dos santaclarenses do Ontário informa
que vai realizar a sua anual festa de confraternização no sábado de
6 de Março, no centro de convenções e banquetes Renaissance, sito
ao 3045 Southcreek Rd. e Dundas, em Mississauga.
Para este jantar-dançante, cujos fundos reverterão a favor da
Igreja e/ou Centro Paroquial de Santa Clara, está convidado o
pároco da respectiva freguesia, padre José Paulo Machado,
devendo ainda assistir antigos futebolistas santaclarenses do
Canadá e dos Estados Unidos, entre outros.
Para reserva de bilhetes e mais informações, deverão contactar
para: José Manuel Lima (O Carteiro), 1-416.603.8633, ou Lúcia M.
Cabral, 1-905.454.2854

Sport Montreal e Benfica
Centro Comunitário N.S. Fátima
Jantar-Dançante
Numa organização de todos os grupos do Centro Comu-nitário
Nossa Senhora de Fátima Laval, terá lugar no sábado, dia 28 de
Fevereiro, pelas 19h00, um jantar-dançante, cujos fundos reverterão
a favor de C.C.N.S.F.L.
Noite animada por Álvaro Manuel, Lurdes Andrade e pela
Orquestra Tropical.
Entrada: adultos, 25 amigos; crianças dos 6 aos 12 anos, 12
amigos.
Para reservas: Luís Viveiros (450)662-3215; Manuela Del-bionde
(450)687-3369 e Ana Paula Rodrigues (450)978-9923.

Informa o Sport Montreal e Benfica de que no próximo dia 26 do
corrente pelas 16h15, será transmitido na sua sede, o jogo de futebol
a contar para a Taça UEFA, entre o Benfica e o Rosemborg.
Aguardam ali todos os desportistas

A Voz de Portugal
Renovação de assinaturas
Lembramos os senhores assinantes que, se desejam continuar
a receber o Jornal pelo correio, devem enviar-nos, o mais breve
possível, o montante correspondente à renovação da assinatura
anual, que é de 65.00 mais TPS de 7% e TVQ de 7.5%, num total de
74.77$ para os assinantes no Quebeque.
Para o resto do Canadá deverão remeter-nos 69.55$, ou seja
65.00$ mais TPS de 7%.

Export Depot

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

DESDE $599

PREÇOS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA
PORTUGAL - GARANTIDO

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO
* UM POR FAMÍLIA

O livro Pionniers L’AvantGarde de L’Immigration
Portugaise Canada 1953, de
Manuel de Almeida Moura e
Imitério Soares, recentemente
apresentado ao público,
continua à venda na sede do
nosso jornal no 4117A do Boul.
St-Laurent.
Porque se trata de um livro
onde a comunidade portuguesa
de Montreal e o seu passado é
historiada de forma competente
e minuciosa recomendamos a
sua aquisição a todos os nossos
leitores.

DESDE $149 DESDE $649

Melhor Marca, Melhores Preços

✁

Pionniers L’AvantGarde
de l’Immigration
Portugaise

A ética da tia
Marquinhas
Cont da pág. 5

agita-se, ao ritmo de pinceladas
à toa num quadro sem alma.
Pois sim. Pena é que seja
falso. Incongruente. E chamamos-lhe então, jornalismo de
opereta. De esferográfica em
riste a servir de varinha, como
é da praxe, estes “maestros” da
escrita amorfa nos moldes dos
contos de fadas, tipo Gata
Borralheira, transcendem com
frequência a partitura do bom
senso. Muitas oitavas acima do
realismo, dão fífias em solo,
numa harmonia falhada, porque
com notas falseadas.
Como nos contos de fadas.

O CASCM Informa
Não esquecer
prazos para enviar avisos
A cada ano a Régie du logement informa a população sobre a taxa
de ajustamento dos alugueres. Este ano as percentagens de
aumento são as seguintes:
1,4% para casas que não são aquecidas pelo proprietário
1,5% para casas aquecidas pelo proprietário a electricidade
3,1% para casas aquecidas pelo proprietário a gás
3,0% para casas aquecidas pelo proprietário a óleo
Os proprietários que têm inquilinos com contratos de
arrendamento que começam no 1 de Julho de 2003 e que terminam
a 30 de Junho de 2004, têm até ao dia 31 de Março de 2004 para enviar
um aviso se tencionam efectuar uma modificação a este contrato.
O inquilino tem um mês a partir da data de recepção deste mesmo
aviso para responder ao proprietário.
Existe um modelo de aviso de aumento de aluguer para os
proprietários assim como um modelo de resposta a um aviso de
aumento para os inquilinos. Existe igualmente o formulário
Comment s’entendre sur le loyer 2004 que ajuda o proprietário
a calcular o aumento que pode pedir aos inquilinos. Estes modelos
encontram-se na internet no site da Régie que é o seguinte:
www.rdl.gouv.qc.ca. O CASCM dispõe igualmente destes
formulários.
Para informações suplementares, contactar com o Centro de
Acção Sócio-Comunitária de Montreal através do número de
telefone 514-842-8045.

ICEP convida Portugueses e Luso
Descendentes a “Descobrir
Portugal” em 2004
A campanha de promoção turística que o ICEP Portugal está a
desenvolver em parceria com a Associação Nacional das Regiões
de Turismo, já se encontra na sua fase de implementação. O
objectivo principal desta acção visa incentivar a comunidade
portuguesa e luso descendente a deslocar-se de férias a Portugal
, a recorrer e a usufruir da vasta e diversificada oferta turística
nacional. Trata-se, portanto, de uma forte aposta em estimular o
interesse dos portugueses residentes no estrangeiro a viajarem e
a visitarem mais as várias regiões do seu próprio país de origem e
em despertar a curiosidade dos luso descendentes para descobrir
e “experimentar” a riqueza cultural e histórica de um país ao qual
estão ligados por laços familiares e que tem muito para oferecer em
termos de diversidade e qualidade.
Os Estados Unidos da América e o Canadá foram dois dos países
escolhidos, para além da França, Alemanha, Suíça e Brasil, para a
aplicação deste projecto, dada a significativa dimensão e
representatividade que a comunidade portuguesa e lusodescendente nos mesmos radicada tem a nível mundial. Nesse
sentido e baseando-se num plano de “marketing” especificamente
elaborado para o efeito, a delegação do ICEP Portugal de Nova
Iorque está a levar a cabo um conjunto vasto de acções por forma
a promover o destino Portugal.
Uma dessas acções assenta numa abrangente campanha
publicitária através da publicação de artigos e alguns anúncios nas
várias publicações luso americanas onde se está também a proceder
à inserção mensal de encartes temáticos. Dos 7 temas inicialmente
previstos, já foram abordadas a temática da Família, da
Gastronomia/Vinhos e da Noite onde, através de imagens e
palavras, se convida os Portugueses e Luso-Descendentes a visitar
Portugal com a família, a dar um sabor diferente às suas férias e a
descobrir as noites longas ou as animadas festas populares.
Para além disso, no passado mês de Janeiro, o ICEP Portugal
promoveu duas visitas educacionais à maior feira de Turismo de
Portugal (BTL2004), à Região do Alentejo e aos Estádios do Euro
2004. Para essas visitas foram convidados vários órgãos de
comunicação social portugueses espalhados pelo mundo, bem
como alguns agentes de viagens, num esforço de promoção da
oferta turística existente em Portugal e demonstrar, “in loco”, que
“o prolongamento é a melhor parte do jogo”.
Para obter mais informações sobre este projecto favor contactar
a Delegação ICEP/Portugal – Nova Iorque, Miguel Carvalho (646)
723-0227 ou mcarvalho@portugal.org E para obter notícias e
informações mais detalhadas sobre Portugal visite:
www.portugalinsite.com

La Maison de l’amitié
Oferta de cursos
La Maison de l’amitié de Montreal informa que oferece, a partir
do 23 de Fevereiro até 26 de Março de 2004, cursos de inglês e
francês (5 semanas).
As inscrições (custo entre 30$ e 55$) terão lugar Quinta-feira, dia
19 de Novembro das 10h00 às 12h00 para as aulas de francês e das
17h00 às 19h00 para as aulas de inglês. Para mais informações:
514.843-4356.

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. Bem-vindos a todos
os leitores e suas famílias. Para informações: 525-9575.
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Em Lisboa
UNITA recorda Jonas Savimbi
Por José Manuel Costa

Os membros, simpatizantes e
quadros dirigentes do maior
partido da oposição angolana
recordaram a memória do Dr.
Jonas Malheiro Savimbi, Presidente fundador da UNITA,
morto em combate a 22 de
Fevereiro de 2002.
Cerca de uma centena de
pessoas deslocaram-se à Igreja
de São João em Lisboa, destacando-se entre eles, o expresidente da Câmara de
Lisboa, o Dr. João Soares, a
Economista Dra. Fátima Roque,

o Delegado da UNITA em
Portugal, Dr. Anastácio Sicato e
o Presidente da Associação
Portuguesa do Canadá, Manuel
Costa.
A homília, juntou portugueses amigos da UNITA e angolanos que em uníssono rezaram
pela memória do Velho Combatente da Liberdade. Lisboa
despertou chuvosa na manhã de
22 de Fevereiro, mais o carisma,
a coragem e a determinação,
traços que marcaram a personalidade do líder fundador do
galo negro, não passou despercebido entre os seus seguidores
e amigos.
Durante mais de hora e meia
em silêncio os angolanos e
portugueses fartos das estropies do governo de Luanda,
recordaram com dor e revolta o
infortúnio que se abateu a
inúmeras vitimas de uma guerra
infundada.
Que destino nos reserva o

governo de Luanda? Questionou um militante da UNITA

Comunidade

com uma lágrima no canto do
olho.

Líder da UNITA
em exclusivo no A Voz de Portugal
O Presidente da UNITA Dr.
Isaías Ngolo Samakuva, concedeu uma entrevista exclusiva
ao Voz de Portugal aquando da
sua de passagem por Lisboa,
rumo a Madrid onde participou
na qualidade de membro
observador da Internacional
Democracia do Centro.
O Galo Negro prepara-se para
ganhar as próximas eleições
gerais em Angola e exige do
governo acções concretas para
arregimentar o país que anda a

deriva. Os atrasos na implementação do protocolo de
Lusaka e o incumprimento do
memorando de Abril de 2002,
assim como a participação dos
membros observadores no
processo de pacificação Nacional foram abordados em directo
com o nosso repórter em
Lisboa.
A entrevista integral sairá no
próximo número de A Voz de
Portugal.

Direitos de individualidade
Por Natércia Rodrigues
Penso que dá para se afirmar, com o acordo geral, que as relações
entre os homens e as mulheres mudaram muito nos últimos vinte
ou trina anos, e continuam a mudar a uma grande velocidade.
As relações mudaram, os papéis sociais e as expectativas que
temos sobre o que ser homem ou mulher, é como desempenhar isso
mesmo em quase todas as circunstâncias.
Hoje em dia, ver um homem chorar em publico, deixou de ser algo
de grave, assim somo também deixou de ser grave uma mulher dar
um murro em cima de uma mesa.
Se uma mulher ganhar mais do que o marido hoje em dia é muito
aceitável ou mesmo ter uma profissão de mais prestigio, de mais
responsabilidade. É também muito comum os homens de hoje
prepararem a comida e lavarem a roupa. É uma banalidade, as
mulheres de hoje, conduzem, pregam um prego, acarretam com
as compras, enchem o tanque do carro de gasolina, e por aí fora.
Todos nós fomos descobrindo como somos mais polivalentes e
capazes em mais circunstâncias e por esta razão, também deixou
de fazer sentido defender que os homens precisam das mulheres
para lhes passarem as camisas a ferro, pregar os botões, ou
considerar que as mulheres tinham necessidade de terem os
maridos que lhes tratassem dos papéis da contabilidade.
Na verdade, os casais hoje são mais iguais e com funções menos
severas. Cada um pode fazer o que mais gostar ou o que as
circunstâncias proporcionarem sem no entanto se sentir menos
valorizado ou humilhado por isso.
No entanto, temos que ver que embora todas estas mudanças que
acho até muito bem e muito sensatas, continuam a provocar
confusões. Estas condições existem porque há mentalidades
diferentes e valores antagónicos.
“Onde é que eu errei?” perguntam às vezes as pessoas porque
perdem-se, baralham-se e confundem a importância das coisas.
É que, se é cada vez mais possível o espaço de relação conter o
crescimento e o desenvolvimento pessoais de cada um dos seus
membros, também é mais necessário que o projecto de vida seja
o mais comum. Talvez dito de outra maneira: ganhar direito de
individualidade e de afirmação pessoal permite que ninguém tenha
de abdicar de coisa nenhuma. Não é defensável abandonar
interesses, profissões, actividades, ou mesmo relações, em função
de um centro que tem exactamente os mesmos direitos.
Irremediavelmente, tem-se menos ajudas, menos
disponibilidades e menos apoios para fazer lá o que for, já que o outro
igualzinho a nós e senhor dos mesmos direitos, anda igualmente
entretido e preocupado com as suas coisas.
Nessa altura, ou se consegue estabelecer claramente o norte que
oriente as decisões e guie as opções a tomar a cada momento, ou
começam as queixas e as desorientações: “ele não valoriza o que
eu faço”, “ ela não se interessa pelo meu trabalho”, “ ela preferiu
ganhar mais dinheiro a ficar comigo”, “ ele continua a dizer que não
tem tempo para ficar comigo”, “ ele continua a dizer que não tem
tempo para ir de férias”, etc., etc.
Então, eu penso que a solução é mesmo escrever em letras
grandes, à entrada da porta: “PROJECTO COMUM”, e não de
distrair muito sobre o que se quer e se pode ter na vida ou de uma
relação.

ÀA2…
2 ... ou
ou aà 33

Nous ne vendons pas de chocolat. Mais nous
Não vendemos
chocolate.
queremos
mesmochose
voulions
quand même
vousMasoffrir
quelque
er
assim oferecer-lhe
hoje.
Assim, até ao
1 de en
aujourd'hui.
Alors, algo
voilà
: jusqu'au
1 diamars,
Março,
na
aquisição
de
dois
pré-arranjos,
(juntamente
prenant deux préarrangements (avec votre conjoint,
o seuvotre
cônjuge,
irmã, companheira,
cunhado, etc.)
votrecom
soeur,
compagne,
votre beau-frère,
etc.), oferecemos a ambos a gravação de um vídeonous vous offrons à tous les deux l'enregistrement
recordação*. E se forem três ? Três vídeo-memória e
d'un vidéo-mémoire*. Et si vous êtes trois ? Trois
um desconto de 10% cada nos pré-arranjos.
vidéo-mémoire et un rabais de 10% chacun sur vos
Para mais detalhes sobre o novo serviço de vídeopréarrangements. Pour obtenir plus de détails sur
memória Souviens-toi ou sobre os nossos pré-arranjos,
notreconsulte
nouveau
service de vidéo-mémoire Souviens-toi
o nosso site Internet ou contacte um dos
ou sur
nos préarrangements, consultez notre site
nossos conselheiros.
Internet ou appelez nos conseillers. Bonne journée.
*valor de 495$ ou 250$ no quadro de pré-arranjos. Esta

* Uneoferta
valeurencontra-se
de 495 $ ouem
devigor
250 $do
dans
de préarrangements
14 ledecadre
Fevereiro
ao 1° de
inclusive.
Cette Março
offre est
en vigueur du 14 février au 1er mars inclusivement

Cada vida é uma história

514 277.7778
w w w. m e m o r i a . c a
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

EM 23-2-2004

1EURO=1.6879C
1EURO=1.6879Cd
UM SERVIÇO DO
MILLENNIUM
BCP
(514) 287-3370

Consulado-Geral
de Portugal

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

273-9638
987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

LISBOA
355 Rachel Est
TAGUS
4289 St-Laurent

Tel.: (514) 499-0359

CAIXA PORTUGUESA

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

861-4562

844-3307

NOTÁRIOS

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

844-8738

849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

987-0080

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

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

499-1624

843-3863

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

288-2082

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

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

843-7282

272-5779

“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..

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

Comissão de Pais da Escola de Santa Cruz
REMAX AMBIANCE INC.
Courtier imm. agréé

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

CLEMENTINA SILVA
339-9647 • 382-0940
Avaliação gratuita

AHUNTSIC

0 00

Conselheira

VILLERAY

Novo grande 5plex, 37x47,
perto do Metro Crémazie.
$498,500

NOVO ROSEMONT

LAVAL próx. Metro

Victor Marques
Conselheiro

Vencedora Hall of
Fame Club 100% OR

NOVO duplex, rua
Casgrain impecável,
os dois pisos ficarão
livres ao comprador.
Cave acabada. Perto
do Metro.
$305.000

Nós oferecemos um serviço
atencioso em português !

FARMÁCIAS

Celular
Complexos funerários

844-6212

Arranjos prévios
Repatriamento para a Terra Natal

514

570-9857

Escritório
514

595-1500

Consulta grátis com um notário • Ajuda psicológica grátis

845-5335

FUNERAIS

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

RDP

pensavender
comprarououcomprar
vender éésó
SeSepensa
sóchamar
chamar

Cristina Medeiros

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

TRIPLEX EM ROSEMONT

VESTUÁRIO DE CRIANÇA

385-1484 e 3 8 5-3541

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

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

ROSEMONT

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

PLATEAU

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

5.
$25

ELECTRICIDADE

FOTÓGRAFOS

342-4373

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

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

232-3095

DISCOS/LIVROS

435-0301

353-1550

PADARIAS

REVESTIMENTOS

JANTAR-BAILE

DENTISTAS

366-6305

842-8045

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

CONTABILISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

(514) 985-2411

OURIVESARIAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

842-8077
388-4129
982-0804

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

843-5626

ANTÓNIO BAPTISTA

VILLERAY

SOLMAR
111 St-Paul E

PSICÓLOGOS

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

254-4647

ARCA

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

845-6028

CASAMENTOS

842-6822

844-2269

RESTAURANTES

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

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

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

842-6891

681-0612

MÓVEIS

351-1716

844-3054

CANALIZADORES

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

273-1425

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

RENOVAÇÕES

844-4588

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

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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

842-8077

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

271-6452

842-0591

CAIXA DE ECONOMIA
4244 St. Laurent

QUIROPRATAS

4117 St-Laurent

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

MONUMENTOS

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

HORÁRIO DE ABERTURA

MÁQUINAS DE COSTURA

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

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

Bungalow c/garagem, todo Grande bungalow split 9
divisões espaçosas, 2 c.b.
renovado, grande c.b.
cave alta acab., asp.central,
Sítio muito procurado
renovada

VILLERAY

5 plex, 4x4½, 1x9½ próx.metro
renovada. 1º piso c/5 q.c. e 2
c.b., cave acabada Sítio muito
procurado.

ST-HYPPOLITE

LAVAL des RAPIDES

5x4½ e 1x2½, destacado .
Coz e c.b. ren. Próx.futuro
metro. A partir de Julho
rende:$32.400

MONTREAL

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.

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

Impecável “cottage” próx.
Metro Radisson, lareira,
aspirador central, termop,
renovado, garagem.
$237.500
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Operários c/exp.em pavé uni e muros
de apoio. Bom salário.

PRECISA-SE

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

BOUTIQUE DE
ALTERAÇÔES
Precisa de costureira de alta
costura c/experiência em vestidos
de noiva, acompa-nhantes e
geral. Tempo inteiro ou parcial.
Não é necessário falar Francês
ou Inglês.Bom salário.
Situada em Pointe Claire.
Lúcie ou Fernanda
(514) 426-1588

Precisam-se motoristas para o ramo
da construção, com carta classe 1 e
3. Trabalho todo o ano. Também se
precisa de colocadores de “pavé-uni”
c/ mínimo de 3 de anos de exp.
Joe Bucaro (514) 808-0419
Homem c/experiência em “pavé-uni” e
muros, que seja habil c/nível e
alinhamentos, carta de condução classe
3 ou 5. Também se precisa de motorista
classe 1, c/experiência.
Tony (514) 820-9372

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
Família italiana em Laval procura
empregada doméstica a tempo inteiro e
c/referências. As tarefas incluem
limpeza, lavagem de roupa e fazer
companhia a senhora de 79 anos. Deve
falar Francês ou compreender italiano.
Carmen
(514) 387-4363 das 08h - 17h
(450) 661-4286 das 18h - 21h
Dama de companhia para senhor
português idoso, autónomo + pequenas
tarefas domésticas, 4 dias/semana, das
08h às 16h. Exigem-se referências.
(514) 885-2479
www.avozdeportugal.com

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
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.

15

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

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

Sérgio ou Teresa
(514) 323-2527
Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

J.P. Metal América inc.
7335 Henri-Bourassa Este
Procuro casa ou ap.para alugar no
Funchal, Madeira, para férias de 17 de
Julho a 10 Agosto.(3 semanas)

(514) 820-5247
ANJOU. Precisa-se pessoa para fazer
limpeza, lavagem e o jantar durante 4
dias/semana. Trabalho todo o ano.

João Pereira
(514) 971-9507
- Operador de máquina a “bordure”
- Contramestre
- Homem para trabalho geral
Experiência e carta de competência
exigidas.

Depois das 8 pm
(514) 352-5798
Casa ou ap. para alugar no Funchal
para férias de 17 de Julho a 10 de
Agosto (3 semanas)

Enviar CV fax: (514) 494-0621
Tel.: (514) 494-2624

João Pereira (514) 971-9507

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

Precisa-se de empregado de manutenção
comercial. As responsabilidades são:limpeza
geral, limpeza de neve e jardinagem.
Emprego permanente. Deve ter carta de
condução e experiência de 5 anos.
(514) 251-7503
Enviar CV, fax : (514) 931-6705

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

Lúcia: (514) 387-4363

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

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

Joseph Oliveira

DU CARTIER INC
Courtier Immobilier Agrée

ROSEMONT

ST- HUBERT
C o t t a g e ,
destacado,
1992, cave
semi-acabada,
lareira, etc.
Bela casa.
Deve visitar.

ALUGA-SE

DIVERSOS

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

LIAISON LANGUAGE INT’L
Cursos de línguas
•Os melhores em Montreal
• Uma nova forma de aprender uma
língua
Promoção especial.
514) 948-6225/758-1536
Sumru@liaison.ca
6855 De L’Épe # 310
www.liaison.ca
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.

Carlos : 927-6940

VENDE-SE
MPV-Van Mazda 1993,STD 5
pass.beige, 3 ptas.4 cil., 206.000
kms,mecânica exc.estado, ficha de
reparação disponível. $5000.
(514) 934-0653
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.
(514) 271-7604
Recheio de casa:
2 bibliotecas est. colonial, escuro c/3
prat., + armários p/livros ou louça
decorativa. Mesa e cadeiras de s.jantar,
cad. baloiço, serv.jantar 40 peças,
copos, panelas em aço, toalhas novas,
bibelots, livros, etc.
Bons preços.
(514) 354-4492

DU CARTIER INC

Olívia Paiva

Serviços & negócios

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

Inês Voltz

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)
Bragança - Portugal
Apartamento moderno c/ 5 divisões, bem
localizado na Ave. Sá Carneiro. Bom
investimento.
(514) 577-5704
(514) 259-4921
Armazém em Montreal-Nord no parque
industrial, com 2800 pq, escritórios, tecto
de 14 p. de altura e porta de entrada
para pesados. Ideal para pequena
empresa ou trabalhador autónomo.
Mínimo de capital, com possibilidade de
financiamento.
Marques Jorge
ROYAL LEPAGE COMM. inc

Filipe (514) 885-5964
Gary (514) 575-9168
Vai casar?
Tenho o que precisa.
Fotografias e video
Serviço de qualidade
HENRIQUE PAISANA
Fotógrafo profissional
especializado em
casamentos.
Tel. 270-4159
Oferece-se cursos de assistente ou
secretária dentária. Facilidades de
pagamento.
Olga
582-1771
Procuro espaço num contentor, de
preferência para a zona de Aveiro, centro
de Portugal, de 20 de Março a 20 de
Maio de 2004.
(450) 672-4687
(450) 285-1620
Está interessado(a) em prosseguir a sua
dança brasileira num ambiente divertido?
Para uma carreira em dança brasileira,
contactar:
Josie (514) 501-7587
Tania (514) 772-5081
Fazem-se transferências de sistemas
de cassetes vídeo para Portugal e
vice-versa. Também vendemos
transformadores para Portugal.
A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
844-2461
Fax : 844-5689

(514) 747-2100/Fax:(514)747-7997

Cel. (514) 943-3809

Agent immobilier Affilié

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

DU CARTIER-VILLERAY

REMAX Alliance Inc.

7170 St-Laurent

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

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

CARLOS

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

Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

72 CASAS VENDIDAS EM 2003
ST-URBAIN-DULUTH
Triplex 3x7½ em muito bom
estado. Cave 6 pés r/c e
3ºandar livre ao comprador.

BOISBRIAND
Bungalow destacado,
3qtos, + 1 na cave semiacabada, c / grande
terreno. Termo pompa.
Deve ser vendida.

$139.800.
PLATEAU

a
d
i
d
Ven

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

PLATEAU

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

Rendimento. Só $189.500

OA
DIDID

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

VILLERAY

terminada. 2 garagens. Um luxo.

Condomínio 2º andar, comple- Duplex 2x5½ Lorimier/J.Talon,
tamente renovado, zona aberta, cerâmicas, carvalho. Próximo
metro Fabre
alarme, estacionamento.

NO

AHUNTSIC

8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.

V

VILLERAY- Bom duplex,cave

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

ST-MICHEL

N
VE ND
E

DEA
I
D
NIDDA
E
VV

5480 B St-Denis

CENTRO-ESTE - Bom triplex

VILLERAY

DA
I
ND
E
V

Preço : $339.000

neg.

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

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

DA
VENDI

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

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

$24.000.

Comunidade

†

Almerinda Rego de Melo
1930 – 2004
Faleceu em Montreal, no dia 19 de Fevereiro de 2004, com
a idade de 73 anos, a Sra. Almerinda Rego de Melo, natural de
Fenais da Luz, S. Miguel, Açores.
Viúva de Manuel Tavares Couto, natural da Achadinha, deixa
na dor seus filhos José Manuel(Ilda), Bento(Evelina),
Filomena(António), Almerinda(Agostinho), Domingos, Paulo,
António(Natália) e Alda, seus netos Michael, Jason, Diana,
Kevin, Kelly, Jasmine, Jessica, Jennifer, James, Dave, Dylan,
Sandra, Patrícia e Sabrina, suas irmãs Maria, Virgínia e Odete,
seu irmão Norberto, cunhados(as), sobrinhos(as), assim como
outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 23 de Fevereiro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na igreja de Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu Marguerite d’Youville
no Cemitério Notre-Dame-des-neiges, onde foi a sepultar, em
cripta.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120 Jean-Talon este
Tel. 514 277-7778
Eduíno Martins, conselheiro
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com
a sua presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram
nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.
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†

Maria da Conceição Medeiros
1924 - 2004
Com 80 anos de idade, faleceu em Montreal, no dia 22 de
Fevereiro de 2004, a Sra. Maria de Conceição Medeiros, natural
de Mosteiros, S. Miguel, Açores.
Viúva de Alfredo Sousa Estrela, deixa na dor sua filha
Adriana(Gilberto Pavão), seu filho Serafim(Maria-José), seus
netos Susete(Carlos Pereira), Carla(Wilson Almeida), Jonathan,
Jeffrey, seus bisnetos Andrew e Vitória, sua irmã Maria Luísa
Medeiros, seu irmão Martins Medeiros, cunhados(as),
sobrinhos(as), assim como muitos outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar no dia 24 de Fevereiro, após missa de
corpo presente, pelas 14h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Damedes-Neiges, onde foi a sepultar.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1120 Jean-Talon este
Tel. 514. 277-7778
Eduíno Martins, conselheiro
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se associaram à sua dor e lhes manifestaram o seu pesar
através da sua presença, palavras ou gestos de amizade. A todos
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Filarmónica Portuguesa
Comemoração 31º aniversário
No Sábado, 24 de Abril, pelas 19h, terá lugar no salão paroquial
da igreja Saint-Enfant-Jesus, 5035 rua St-Dominique, um jantarespectáculo-baile comemorativo do 32º aniversário de fundação da
Filarmónica Portuguesa de Montreal.
Esta noite será animada pelo famoso conjunto vindo de
Cambridge, Ontário, e pela primeira vez em Montreal, Sonhos de
Portugal, que na mesma noite irão proceder ao lançamento do seu
novo CD.
Entrada: adultos, 25 músicos; crianças dos 6 aos 11 anos, 15
músicos.
Para reservas: Filarmónica Portuguesa 982-0688; Sá & Filhos
842-3373; J & L Mode 844-4351. Não falte!

Sport Montreal e Benfica
Baile da Pinha
No Sábado, 6 de Março, a partir das 19h30, terá lugar na Sede do
S.M.B., 60 Bernard oeste, um sensacional Baile da Pinha, com
jantar.
Noite animada pelo conjunto Exagone.
Entrada: sócios, 20 Benficas: n/sócios 23; crianças dos 6 aos 12
anos, 10. Para reservas ou mais informações: 273-4389.

Um Missionário implicado
O Padre Jean-Paul Pariseau, membro da Sociedade das Missões
Africanas de Ahuntsic foi o convidado da Paróquia St-Urbain em
Chomedey nos dias 14 e 15 de Fevereiro passado. Falou do
fascinante continente africano que bem conheceu, durante os 24
anos da sua vida que passou com essas gentes simpáticas. Ele
aproveita para convidar os nossos leitores, sobretudo os estudantes
a juntarem selos velhos para ajudar as suas missões. Para mais
informações podem contactá-lo pelo telefone 387-1786.

Programa “Portugal no Coração”
A Secretaria de Estado das comunidades Portuguesas vai
organizar no corrente ano mais uma edição dupla do programa
Portugal no Coração com o objectivo de levar a Portugal cidadãos
portugueses residentes fora da Europa, com mais de 65 anos de
idade e que, por razões de ordem económica, levam mais de 10 anos
sem visitar o nosso país. Portugal no Coração terá duas edições, uma
em Maio e outra em Outubro de 2004.
Para a edição de Maio, as candidaturas devem ser apresentadas
até ao dia 8 de Março, e para a de Outubro, até ao dia 30 de Junho.
Você pode adquirir formulários e informações no Consulado-geral
mais perto de si.

CASCM
Actividades para a 3ª idade

†

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

PROCURA UMA TIPOGRAFIA?

Caetano Amaral
1925 - 2004
Orlando Silva
1948 – 2004
Faleceu em Montreal no dia 21 de Fevereiro de 2004, com a
idade de 55 anos, o Sr. Orlando Silva, natural de Pombal,
Portugal.
Deixa na dor seus pais António Silva(Garcia) e Maria
Gameiro, sua irmã Maria Helena(Manuel da Silva) seus
sobrinhos Carla Maria(Pino di Criscio) e Robert Manuel, assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Memoria
1120 Jean-Talon este
Eduíno Martins (514) Tel. 514. 277.7778
O funeral teve lugar no dia 24 de Fevereiro, após missa de
corpo presente, pelas 10h00, na igreja de Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde foi a sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, com a sua presença, palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos
um sincero Bem Hajam!

No passado dia 16 de Fevereiro de 2004, faleceu em Montreal,
com a idade de 79 anos, o Sr.Caetano Amaral, casado com a Sra.
D. Maria-José de Sousa, naturais da freguesia de Rabo-de-Peixe,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus cunhados(as),Teresa
de Jesus, Maria Teresa, Salomé, José Francisco (Luísa), Padre
António Sousa o.p. e João Damião (Maria de Jesus), seus
afilhados Vensulânia (António Cabral), José e João,
sobrinhos(as), primos(as), assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja St.IsaacJogues, presidida pelo Rev.do Padre António Sousa o.p.,
coadjuvado pelos Revdos Padres André Desroches e Metivier
e animada em cânticos pelo grupo coral Santo-Cristo, dirigido
pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre
em direcção ao cemitério Notre-Dame des Neiges, onde foi a
sepultar descansando para a eternidade.
A família enlutada vem por este meio agradecer a todos os que
com as suas palavras, presença 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 rua St.Denis,Montreal
Director: José Teixeira
Tel:514-727-2847

Para todos os seus trabalhos
de concepção gráfica
e de tipografia, sem excepções

●

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

●

Papelaria ● Concepção gráfica ● Etc...

●
●
●
●
●

Calendários personalizados para 2004
Preços competitivos ● Qualidade ● Serviço rápido

Typogal Ltée.

Imprimeurs - editeurs

4117A Boul. St-Laurent Montreal

Tel.: (514) 844-0388 Fax.: (514) 844-6283
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Desporto

Superliga
FC Porto descansado concentra-se na “Champions”
(Lusa) - As recepções do Gil
Vicente ao Sporting (1-1) e do
Nacional ao Benfica (3-2) deram
ao líder da Superliga de futebol,
o FC Porto, mais “descanso”,
com os “dragões” a poderem
concentrar-se na Liga dos Cam-

tagem, além dos portistas
gozarem de vantagem no
confronto directo com os “verde
e brancos”.
Mas nem tudo foi negativo
para os de Alvalade, uma vez
que, na Madeira, também o

vizinhos do Marítimo (5º), que
bateram hoje o “lanterna vermelha” Estrela da Amadora, por
1-0.
A surpresa da ronda foi a
goleada histórica da Académica
de Coimbra no Restelo, frente

Resultados
Beira-Mar - Sp. Braga,
0-2
Belenenses - Académica, 0-5
FC Porto - Guimarães,
3-0
Alverca – P.Ferreira,
2-1
Marítimo - E. Amadora, 1-0
Moreirense - União Leiria, 0-0
Gil Vicente - Sporting,
1-1
Nacional - Benfica,
3-2
Boavista - Rio Ave,
1-1
Programa da 24ª jornada:
V.Guimarães - Nacional
Belenenses - Boavista
Sporting - Marítimo
Paços Ferreira - Rio Ave
E.Amadora - Beira-Mar
U. Leiria - Gil Vicente
Benfica - Moreirense
Sporting Braga - Alverca
Académica - FC Porto

Classificação

peões.
Antes da recepção aos ingleses do Manchester United, na
primeira mão dos oitavos de
final da Liga dos Campeões, os
portistas estrearam a nova relva
do Estádio do Dragão com uma
vitória segura, por 3-0, sobre o
“aflito” Vitória de Guimarães
(17º), no sábado.
Já, com a “pressão” da vitória

terceiro classificado Benfica
perdeu pontos, saindo derrotado da Choupana e ficando a
cinco pontos dos seus rivais
lisboetas.
Apesar de terem recuperado
de uma desvantagem de 1-0,
com golos de Simão e Nuno
Gomes, respectivamente aos 30
e 52 minutos, os “encarnados”
viram o brasileiro Adriano

ao Belenenses, por 5-0. Com
este triunfo, a “Briosa” respira já
“à tona” da “linha de água” - é 15ª
com 22 pontos, mais dois que o
Paços Ferreira (16º) -, enquanto
o Belenenses mantém o 13º,
mas está em posição de ser
alcançado pelos seus mais
directos adversários na fuga à
descida de divisão.
A 23ª jornada terminou

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

59
52
47
38
37
37
35
35
30
28
27
25
24
23
22
20
17
12

Liga Honra
Estoril e Varzim
empatam em jogo de líderes
(Lusa) - O Estoril e o Varzim,
dois primeiros classificados da
Liga de Honra de futebol, empataram 3-3, em jogo da 23ª
jornada da prova, disputado no
Estádio António Coimbra da
Mota, no Estoril.
O Estoril dominou completamente a primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 2-0,
com os golos a serem apontados
pelo francês Fellahi, na conversão de uma grande penalidade,
aos 13 minutos, e por Buba, num
remate cruzado aos 34.
Contudo, os poveiros, a jogar
com menos um elemento,
entraram num segundo tempo
com uma excelente atitude e
deram a volta ao marcador em
apenas 19 minutos. Os golos de
Pepa (46 minutos), Alexandre
(57) e Quim Berto (64) acabaram por não ser suficientes,
porque aos 83 minutos, os
“canarinhos” empataram por
intermédio de Marco Paulo.
O terceiro classificado, Vitória de Setúbal, venceu, no
Estádio do Bonfim, o Leixões
por 3-1, enquanto o Penafiel, que
ocupa o quarto posto, conseguiu, “fora de portas”, uma
importante vitória (3- 2) sobre o
Felgueiras.
Dos primeiros sete classificados da Liga de Honra, apenas a
Naval perdeu, ao sair derrotada
dos Açores por 1-0 frente ao
Santa Clara, nono classificado,
descendo para a sexta posição,
em troca com o Salgueiros, que
recebeu e venceu (1-0) o
Portimonense, formação que

ocupa a 14ª posição da tabela.
O Desportivo das Aves, sétimo classificado, também
aproveitou o deslize da equipa
da Figueira da Foz para se
aproximar, depois da vitória (10) caseira sobre o Desportivo de
Chaves, décimo.
Na luta pela permanência, o
“lanterna vermelha”, União da
Madeira, voltou a perder, desta
feita com o Maia (oitavo classificado), por 1-0, e já está a nove
pontos da “linha de água”.
No confronto entre 15º e 16º
classificados, o Marco venceu,
por 3-1, encurtando para três
pontos a diferença que o separa
da Ovarense.
A queda de neve na Covilhã
impediu que o encontro entre o
Sporting local, penúltimo, e o
Feirense, 11º, se realizasse.

Classificação
1 Varzim:
44
2 Estoril:
44
3 V.Setúbal:
40
4 Penafiel:
39
5 Salgueiros:
37
6 Naval:
36
7 D.Aves:
34
8 Maia:
32
9 Santa Clara: 31
10 D.Chaves:
29
11 Feirense:
29
12 Leixões:
28
13 Felgueiras: 27
14 Portimonense:26
15 Ovarense:
26
16 Marco:
23
17 Sp.Covilhã: 17
18 U.Madeira: 17

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

dos “azuis e brancos” no horizonte, o Sporting visitou Barcelos e entrou a perder, com um
“penalty” concretizado por Luís
Loureiro, aos 19 minutos, a
castigar falta do estreante Tinga
sobre Nandinho.
As coisas ficaram ainda mais
complicadas quando Rui Jorge
foi expulso, por ver o segundo
cartão amarelo, mas os “leões”
chegariam ao empate (1-1), com
um tento do internacional sub21 Carlos Martins, aos 71.
Os sportinguistas viram assim o FC Porto distanciar-se na
tabela, encontrando-se agora - a
11 jogos do final do campeonato
- com sete pontos de desvan-

“bisar” - marcou o tento inaugural aos 10 minutos - e deu o
empate a 2-2 aos da casa aos 54.
Dois minutos depois, o capitão “alvi-negro” Gouveia deu a
vantagem final à sua equipa, que
conta nas suas fileiras com o
melhor “artilheiro” da Superliga, precisamente Adriano (15
golos), com mais dois remates
bem sucedidos que os portistas
McCarthy e Derlei.
Com este resultado, os madeirenses sobem ao sexto lugar
e cimentam a candidatura à
Taça UEFA em 2004/05,
acompanhados pelo Sporting
de Braga (4º), que venceu sextafeira o Beira-Mar (2-0), e pelos

segunda-feira com o desafio
Boavista-Rio Ave, no qual os
“axadrezados” não conseguiram levar de vencida o seu
adversario que já proximo do
final empatou a partida a 1 bola.

Melhores
marcadores

1º- Adriano (Nacional)
2º- “Derlei” (FC Porto)
McCarthy (FC Porto)
4º- R. Sousa (Boavista)
5º- S. Sabrosa (Benfica)
6º- Wijnhard (Beira-Mar)
“Wender”(Braga)
J. César(Amadora)
Evandro(Rio Ave)

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

9 app.Boa condição

8 app.Bom investimento

RDP
Condo-appartamento excelente condição. Livre imediatamente.

15
13
13
11
10
9
9
9
9

$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
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Colecção 2004

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

Faça-nos uma visita!
Typogal Ltée.
Imprimeurs - editeurs

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

