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Apontamento

Poucas hipoteses para o PS
VENCER AS ELEIÇÕES
ANTECIPADAS
*A. Barqueiro

Sem pretenção de adivinho, previ-
mos há algumas semanas nestas
colunas, que o governo de Pedro
Santana Lopes não passaria da
Primavera de 2005. Não nos enga-
námos na previsão.

O Presidente da República Jorge
Sampaio, a meio da semana tran-
sacta, disse ao Primeiro Ministro que
iria dissolver a Assembleia da Repú-
blica, pondo assim fim à coligação
governamental do PSD/CDS-PP,
depois de Santana Lopes ter ocu-
pado o lugar num curto período de
pouca mais de quatro meses.

Desde que assumiu o cargo as
situações confusas repetiram-se,
umas atrás das outras, numa se-
quêcia que manteve a governação
em estado de crise. Foram questões
de alegadas pressões sobre profis-
sionais da comunicação social, foram
mudanças inesperadas de titulares
de postos governativos, foram con-
flitos com organizações laborais e
promulgação de leis impopulares

Pinto da Costa no tribunal de Gondomar

Opresidente do F.C.Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, à chegada ao Tri-
bunal de Gondomar, onde vai prestar declarações no âmbito do processo
“Apito Dourado”, em que foi constituído como arguido.

Explique-se Senhor PRESIDENTE!
O Presidente da República vai conti-

nuar “como sempre pautado pelos
princípios da serenidade emocional, da
boa fé e da lealdade institucional”.
Estas palavras de Jorge Sampaio são a
resposta às perguntas do primeiro-
ministro lançadas anteontem ao fim da
noite durante um jantar com mili-
tantes do PSD na Póvoa de Varzim: “O
que é que se passou entre segunda-
feira, ao almoço, e terça-feira de ma-
nhã? O que é que motivou tão rápida
mudança de opinião?”

Os mais de 1500 militantes que
enchiam a sala nem queriam acre-
ditar no que ouviam. Santana Lopes
garantiu que, na segunda-feira, o
Presidente da República lhe garantiu
por três vezes que não dissolveria o
Parlamento. “Perguntei-lhe três vezes,
uma no início, outra a meio e uma
outra no fim da conversa e garantiu-
me sempre que não dissolveria a

Assembleia da República. O que é que
se passou entre segunda-feira ao
almoço e terça-feira à tarde? O que é
que motivou tão rápida mudança de
opinião? Os portugueses têm o direito
de saber”, disse Santana Lopes perante
uma enorme ovação.

Aliás, os ataques ao Presidente da
República dominaram as interven-
ções no jantar de posse de Aires Pe-
reira como presidente da Comissão
Política Concelhia do PSD da Póvoa de
Varzim que, afinal, acabou por se
transformar no pontapé de saída da
pré-campanha eleitoral para as Le-
gislativas antecipadas. Na sua longa
intervenção, o primeiro-ministro fez
pelo menos uma dezena de vezes a
mesma pergunta e sempre dirigida a
Belém: “porquê, por que é que acon-
teceu isto? Por que é que o Presidente

CM

Drama da Politécnica

Comemorou-se na passada segunda-feira mais um aniversário do drama da
Escola Politécnica onde, há 15 anos, 14 jovens estudantes foram assassinadas
por um tresloucado, que se suicidou depois ao tomar consciência do seu acto.

Um drama a não esquecer. Possam as desditosas jovens descansar em Paz.
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que geraram mau estar e con-
frontos.

Depois, a oposição de alguns
notáveis do Partido que, censu-
raram o Primeiro Ministro no
recente Congresso de Barcelos,
logo seguido da saída de um
ministro muito chegado a San-
tana Lopes (Henrique Chaves),
batendo com a porta quatro
dias  depois de assumir um
novo cargo ministerial. Final-
mente, um artigo escrito no
semanário Expresso pelo anti-
go Primeiro Ministro Cavaco
Silva, no qual faz severas críti-
cas à classe política, dizendo:
“É chegado o momento de os
políticos competentes, afas-
tarem os políticos incom-

Poucas hipoteses para o PS
VENCER AS ELEIÇÕES ANTECIPADAS

petentes”. Curioso e contun-
dente foi o comentário do Pre-
sidente do Governo da Ma-
deira, Alberto João Jardim que,
a propósito das afirmações de
Cavaco Silva, disse: “Em De-
mocracia,  os políticos incom-
petentes são os rejeitados pelo
eleitorado. O Professor Cavaco já
perdeu uma eleição presi-
dencial”.

Parece evidente que Cavaco
Silva, com o pensamento na
candidatura para a Presidência
da República, nas próximas
eleições, não se preocupou com
o prejuizo que o seu partido iria
sofrer com a queda de Santana
Lopes, sabendo que a sua opi-
nião podia influenciar a decisão

de Jorge Sampaio. Definitiva-
mente, tratou-se de uma trai-
ção ao PSD, com vista a prepa-
rar o eleitorado para a cam-
panha presidencial, que aliás
perdeu há sete anos a favor do
actual Presidente.

O PSD vai disputar as elei-
ções antecipadas em Fevereiro,
tendo como líder Pedro Santa-
na Lopes. O Congresso votou-o
como Presidente do partido e,
não obstante algumas vozes
discordantes anti-santanistas,
não faria sentido nesta altura
indicar outra qualquer figura
para encabeçar os candidatos à
eleição dos membros da As-
sembleia da República.

Este condicionalismo de ser
Santana a comandar as hostes
do PSD, apresenta-se como
uma oferta do poder numa ban-
deja de prata ao Partido Socia-

lista, resultado da mediocri-
dade demonstrada pelo Pri-
meiro Ministro, e reflexo da fase
desastrada do governo que
dirigiu. Santana Lopes tem sido
um lutador nos vários actos
eleitorais em que participou ( a
conquista das Câmaras da Fi-
gueira da Foz e de Lisboa são
disso exemplo), mas já revelou
não ter as condições mínimas
para governar a nível do país.

Macário Correia, um dos
mais influentes membros do
PSD, disse há dias: Santana
Lopes tem falta de sentido de
Estado.

Diz-se que Santana deixa
sempre todos os cargos a meio
caminho, o que é confirmado
pelo seu currículo no serviço
público. E agora, com a imagem
danificada pelos quatro meses
de governação conturbada,
tudo se conjuga para que, desta
vez, nem chegue à vitória,  que-
brando a tradição de ganhador.

Haveria uma hipótese do
PSD discutir os resultados elei-

torais em Fevereiro, com algu-
mas probabilidades de sucesso:
a demissão voluntária imediata
de Pedro Santana Lopes da
chefia do partido, seguida da
escolha de outro membro com
maior envergadura e credi-
bilidade política. Mas as ambi-
ções pessoais do Primeiro Mi-
nistro e a falta de discerni-
mento da realidade actual,
certamente o impedem de to-
mar essa decisão corajosa, a
favor do partido e do próprio
país.

Tal como a situação se apre-
senta, é quase certo que Portu-
gal vai eleger um novo execu-
tivo socialista, sob o comando
de José Sócrates, no princípio
do ano próximo. Sócrates é uma
incógnita, mas pode ser que
essa viragem seja benéfica para
Portugal, se os novos dirigen-
tes se compenetrarem que o
país tem recursos limitados e a
estrutura económica da nação
não permite os esbanjamentos
tradicionais da gestão socia-
lista. Há que pôr o povo a pro-
duzir, a poupar e a ter uma
preocupação mais realista do
valor dos bens  que conquista e
dos que o Estado coloca à sua
disposição. A mentalidade por-
tuguesa precisa de uma pro-
funda reconversão. Portugal é
uma país pequeno, de reduzido
potencial económico, muito
necessitado de dirigentes que
saibam administrar cautelosa-
mente. Os excessos têm de ser
banidos da vida portuguesa.

Cont. da pág. 1
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“Offshore” ao jantar em Lisboa
  Sérgio Gouveia

   O presidente da Sociedade
de Desenvolvimento da Ma-
deira (SDM), concessionária
da Zona Franca, é o próximo
convidado do encontro mensal
que junta na capital algumas
dezenas de naturais da Região.
De acordo com João Abel de
Freitas, que dá a cara pelo
grupo, Francisco Costa já con-
firmou a sua presença no jantar.

Além do convívio, aqueles
que se deslocam, nas primeiras
segundas-feiras de cada mês,
ao Clube Nacional de Natação
passaram ultimamente a ter a
oportunidade de colocar ques-
tões aos convidados que vêm
da Madeira – como já sucedeu
com Virgílio Pereira, a propó-
sito das comemorações dos 500
anos do Funchal, e Monteiro
Diniz, ministro da República
para a RAM.

O responsável da SDM este-
ve em Lisboa no dia em que o
Plenário da Assembleia da
República debateu e votou na
especialidade – tudo terminado
depois com a votação final glo-
bal – o Orçamento do Estado
(OE) para 2005. É que apesar
da anunciada queda do Gover-
no e a dissolução do Parla-
mento, as contas deverão se-
guir em frente. Curiosamente,
o local do repasto é na Rua de

São Bento, não muito longe,
portanto, do Palácio que alber-
ga os deputados da Nação.
Francisco Costa esteve à mesa
com uma série de conterrâ-
neos e disponível para uma
conversa informal. Esta aconte-
ceu numa altura em que o mi-
nistro das Finanças foi obri-
gado a fazer marcha-atrás nu-
ma série de medidas que aper-
tavam o acesso aos benefícios
fiscais da praça madeirense.
Bagão Félix até autorizou o
PSD e o CDS/PP a apresen-
tarem um texto que altera o
articulado do OE na parte rela-
tiva à atribuição de 15% dos
lucros das empresas como ten-
do sido gerados no “offshore” -
isentos portanto de tributação.
Ferreira Leite tinha colocado a
percentagem nos 20%. Na apre-
sentação do Orçamento, em 15
de Outubro, o ministro tinha
sublinhado a redução em cau-
sa. Agora, pela leitura das pro-
postas da maioria, totalmente
conhecidas terça-feira passada,
salvaguarda-se que para as
entidades a exercer “predomi-
nantemente” actividade na
Zona Franca da Madeira, e
desde que o demonstrem, o
titular da pasta “pode fixar por
despacho a percentagem do
lucro tributável”.

Jardim retoma visita aos concelhos
O país vai entrar num período

de «”dolce fare niente”» desde
a dissolução da Assembleia da
República até ao final das elei-
ções, mas a Região não vai
parar, garantiu Alberto João
Jardim, à margem da missa
celebrada em memória de Sá
Carneiro.

    O presidente do Governo
assegurou que o ritmo de tra-
balho vai continuar na Ma-
deira, a começar já nos pri-
meiros dias de Janeiro, com o
início de uma ronda pelos vá-
rios municípios, onde serão
escalonadas as obras previstas
para este mandato. O périplo, a
começar a 4, prolonga-se até 19,
sendo o Porto Santo o último
concelho a receber a visita do
chefe do executivo.

Alberto João Jardim falou
também dos temas da actua-
lidade. Sobre a possibilidade de
PSD e CDS/PP formarem uma
plataforma de entendimento
para as eleições, Jardim deixou
bem claro que este cenário não
se vai estender à Região. O
também presidente do PSD/M
esclareceu que o partido, por
cá, vai só.

Disposto a apoiar a decisão do
conselho nacional do partido,
em qualquer um dos sentidos,
o responsável regional justi-
ficou que a situação na Ma-
deira é um caso à parte.

O que já garantiu é que não
vai apoiar uma eventual candi-
datura de Cavaco Silva, na
corrida a Presidente. Bastante
descontente com o período em
que este social-democrata go-
vernou o país e com as últimas
declarações sobre a Região,
afirmou que os dois nunca esti-

veram tão separados e, por isso,
disse, não espere que alguém
do partido na Madeira «se le-
vante cedo para ir pedir os votos
nele».

Segundo o líder madeirense,
Cavaco Silva é um «homem do
sistema» e «está no mesmo barco
do Mário Soares». Na sua opi-
nião, o ex-primeiro-ministro
parte do pressuposto de que
para ganhar as eleições é ne-
cessário conseguir votos à
esquerda, quando, defende,
não é bem assim. O que o povo
quer é o fim da direita e da
esquerda, novos tempos e uma
terceira república, resumiu.

Santana Lopes é o homem
ideal para uma nova demo-
cracia representativa, enquan-
to Cavaco Silva defende o re-
gime corporativo e a manu-
tenção do “status quo”.

PP faltou à missa
Foram poucos os militantes

do CDS/PP que participaram
na missa mandada celebrar
pelo partido, na igreja do Colé-
gio, por Amaro da Costa, Sá
Carneiro e demais vítimas do
acidente de Camarate, há 24
anos, mas foram ainda menos,
mais concretamente nenhum,
os dirigentes de primeira linha
que se juntaram à celebração.
Já na missa organizada pelo
PSD, na igreja do Carmo, parti-
ciparam os presidentes da As-
sembleia Legislativa e do Go-
verno Regional, Miguel Men-
donça e Alberto João Jardim, e
os secretários João Carlos A-
breu, Francisco Fernandes,
Brazão de Castro e Manuel
António Correia, entre outros
militantes

Funchal animado dá cor natalícia
Folclore, tunas, bandas, gru-

pos corais, concertos e um des-
file de moda prometem atrair à
capital turistas e madeirenses

O Natal está à porta e tanto a
Direcção Regional de Turismo
como a Câmara Municipal do
Funchal oferecem aos madei-
renses e aos turistas um vasto
programa de actividades e ini-
ciativas que pretendem dar cor
a esta época festiva.

No entanto, a tradição já não
é o que era. Depois do parque
de diversões, também o circo
deixa a capital, passando para
Machico. As luzes acenderam
na sexta-feira e dão brilho à
cidade, mas repetem-se de ano
para ano, sendo que as suas
formas já são previsíveis.

Talvez por isso, a animação
de Natal preparada pelo Turis-
mo é intensa e pretende cativar
públicos diferentes.

Animação nas ruas con-
certo e exposições

Desde 1 de Dezembro e até 5
de Janeiro, as ruas do Funchal
contam com a animação de
várias bandas e grupos musi-
cais que actuam nas principais

artérias da cidade.
A par destas actuações, a

Direcção Regional de Turismo
promove exposições, concertos
e outros espectáculos culturais
que vale a pena ver.

    Para além da actuação de
bandas e de grupos folclóricos
na Avenida Arriaga e na Rua
Dr. Fernão de Ornelas, no
domingo às 21h30, realizou-se
no Teatro Municipal Baltazar
Dias o concerto “Abertura do
ciclo integral das Sonatas de
Beethoven”.

A partir do dia 7 e durante
toda a época natalícia, na placa
central da Avenida Arriaga,
frente ao Largo da Restau-
ração, está patente uma exposi-
ção de espectáculos periódicos
denominada “O circo chegou à
cidade”. No mesmo sítio, os
interessados podem assistir a
um nicho musical composto
por grupos do Gabinete Coor-
denador de Educação Artística
da Secretaria da Educação.

De 16 a 24 de Dezembro, à
saída das “missas do parto” da
Sé Catedral, a animação musi-
cal é garantida pela actuação
de vários grupos musicais.

Deputados do PSD analisam
dissolução da Assembleia

Os deputados açorianos do
PSD vão analisaram a decisão
do Presidente da República,
Jorge Sampaio, de dissolver o
Parlamento, numas jornadas
parlamentares destinadas a de-
bater ainda a revisão do sistema
eleitoral do arquipélago.

A crise política nacional “não
podia passar ao lado” do en-
contro dos 19 deputados so-
ciais-democratas à Assembleia
Legislativa dos Açores, disse à
agência Lusa um parlamentar
do PSD, que realçou discordar
“em absoluto” com a convo-
cação de eleições antecipadas.

As jornadas tiveram, porém,
como principal tema de agenda
a revisão do sistema eleitoral no

arquipélago, com o PSD a con-
vidar personalidades dos Aço-
res, como o ex-presidente do
parlamento Reis Leite, para
discutir formas de melhorar a
actual lei.

Além destas matérias, os de-
putados do PSD definiram a
estratégia do seu grupo parla-
mentar para o debate da pro-
posta do Programa do Governo
Regional socialista, que está em
discussão esta semana na ci-
dade da Horta.

Na sequência das eleições
regionais de Outubro, que
deram 31 deputados ao PS, o
PSD obteve 19 mandatos e o
CDS-PP os restantes dois.

Pavilhão de actividades
económicas em Angra 

É um dos projectos que o
novo presidente da Câmara
Municipal de Angra do He-
roísmo pretende levar por dian-
te. Em entrevista exclusiva ao
“Expresso das Nove” da passa-
da sexta-feira, José Pedro Car-
doso garante a conclusão das
obras em curso (requalificação
da baía e do bairro social do
Lameirinho), ao mesmo tempo
que anuncia para o próximo
ano o reforço do investimento
na habitação social (constru-

ção de 60 casas a custos contro-
lados em São Mateus da Ca-
lheta), a remodelação das esco-
las da Feteira e do Porto Judeu,
a par da melhoria da rede viá-
ria, sem esquecer a urgência da
construção do novo hospital e
da biblioteca pública. As acti-
vidades culturais vão continuar
a merecer uma particular aten-
ção da edilidade que, nos últi-
mos sete anos, foi dirigida por
Sérgio Ávila.
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Fiscalização: operação na estrada durante a madrugada

GNR CERCA LISBOA
A mulher desfia um rosário

de lamentações, enquanto o
militar da Brigada Fiscal da
GNR preenche os formulários.
A história, nas palavras da con-
dutora, é simples: o carro fora
comprado a uma universidade,
mas esta ainda não lhe tinha
passado a declaração de ven-
da. Quando inquirida sobre
quanto pagara pelo veículo
sorri e responde candidamen-
te: “Foi um presente”. Só um
pormenor mais: a última ins-
pecção ao veículo foi há dois
anos. Detalhe que levou os
militares da GNR a verificar
melhor.

A GNR montou uma opera-
ção em várias saídas da cidade
de Lisboa para controlar os
condutores

Foi apenas mais um caso,
durante a operação ‘Stop’ reali-
zada na madrugada de sábado
pela Brigada de Trânsito, neste
caso na zona da área de serviço
de Oeiras da A5, com o corte
total da auto-estrada. E houve
de tudo, desde tentativas de
fuga a casos de agressão. “A
operação da BT foi lançada em
quase todas as saídas de Lisboa:
A5, EN6, no lado sul das duas
pontes sobre o Tejo, no IC2 e na
EN117 [Cabos de Ávila]”, escla-
rece o major Pedrosa.

Das 04h00 às 07h00 actua-
ram cerca de 50 militares do
Destacamento da BT de Carca-

velos, da Brigada Fiscal e da
Companhia Operacional, ga-
rantiram a segurança, com o
apoio de duas equipas cino-
técnicas de manutenção de
Ordem Pública.

Com o objectivo de fiscali-
zação e de prevenção, os mili-
tares fizeram e encontraram
um pouco de tudo: controlo de
álcool, falta de carta de condu-
ção e de seguro, entre outras.

Da parte dos militares, além
da dedicação – alguns inter-
romperam as férias para partici-
par na operação –, paciência,
muita paciência, para suportar
as arengas, insultos mesmo, por
parte dos condutores e alguns
acompanhantes, visivelmente
alcoolizados.

As patrulhas da BT traba-
lham por turnos de seis horas. A
preocupação maior dos mili-
tares da Brigada é, segundo
repetem os seus responsáveis, o
de prevenir acidentes que cau-
sem mortos e feridos. Aliás, o
que vêem aquando dos sinis-
tros é suficiente para os motivar,
lembrou o comandante do
Destacamento de Carcavelos
da BT, tenente Fialho.

Durante a operação na A5
foram registados 59 excessos
de álcool, 20 dos quais resul-
taram em detenções. Houve
ainda quatro detenções por
falta de carta e três contra-
ordenações.

Pinto da Costa notificado
 A operação ‘Apito Dourado’

voltou a atacar. Quinta-feira, a
directoria do Porto da Direcção
Central de Investigação e Com-
bate ao Crime Económico e
Financeiro (DCICCEF) deteve
para interrogatório quatro
árbitros de futebol e um em-
presário ligado ao sector, após
efectuar buscas nas residên-
cias dos respectivos suspeitos.
Mas a DCICCEF foi mais longe

e notificou, também ontem, o
presidente portista, Jorge Nuno
Pinto da Costa, para prestar
declarações no âmbito do mes-
mo processo e, de acordo com
fontes da PJ citadas pela Agên-
cia Lusa, procedeu a buscas na
Torre das Antas, no Centro de
Estágio do Olival e em casa do
presidente portista, na altura
ausente do País, em Vigo.

Capitão da GNR no banco dos réus
 Tibunal da Guarda iniciou

julgamento esta segunda-feira
 Começou no Tribunal da

Guarda o julgamento do capi-
tão da GNR Amílcar Cruz Ri-
beiro. O ex-comandante da
Brigada de Trânsito da Guarda
é acusado de alegada prática
de crimes de peculato, preva-
ricação e denegação da justiça.

Os factos remontam a Outu-
bro de 1995, quando o arguido
terá alegadamente recebido
uma máquina fotográfica, ava-
liada em quatro mil euros, co-
mo garantia do pagamento de
uma multa variável de 35 a 135
euros.

O Ministério Público consi-
dera que o capitão agiu contra
as obrigações a que estava
sujeito e que prejudicou o inter-

esse do Estado português

Barroso preocupado
com crise política

Durão Barroso fez o primeiro comentário sobre a crise política em
Portugal. O presidente da Comissão Europeia, esta manhã, em
Lisboa, confessou que ficou preocupado com a situação, mas também
surpreendido.

«Acompanho com especial
preocupação, mas como sabem
há já alguns meses que estou
afastado da vida política portu-
guesa. Em relação ao que se
passou nos últimos dias não
posso nem devo comentar»,
adiantou Durão Barroso, que
participa num colóquio na Uni-
versidade Católica, em Lisboa.

De qualquer forma, o ex-
primeiro ministro sublinhou
que crises políticas em Gover-
nos europeus não é propria-
mente uma situação inédita.

«Nas nossas democracias
europeias costuma haver crises

políticas, a vantagem das demo-
cracias é que se consegue sem-
pre pelo jogo institucional en-
contrar as melhores soluções»,
acrescentou.

Durão Barroso adiantou ain-
da que considera desacon-
selhável a realização de um
referendo à Constituição euro-
peia em Portugal devido à crise
política.

«Uma situação de crise políti-
ca não é seguramente o melhor
momento para discutir a Cons-
tituição europeia» afirmou o
antigo primeiro-ministro à
imprensa.

de Almada, um condutor foi, em
plena via pública, a vítima se-
guinte dos jovens, que lhe
roubaram alguns pertences.

De volta à auto-estrada do
Sul, os assaltantes nem se aper-
ceberam de que no seu encalço
seguia já uma viatura com
vários inspectores da PJ de
Lisboa que, em missão de inves-
tigação no terreno, foram infor-
mados dos crimes dos jovens. A
perseguição decorreu até os
dois veículos chegarem ao
quilómetro 46 da A2, local onde
aconteceu uma mudança ines-
perada. O condutor do Audi A4
usado pelos assaltantes fez uma
súbita mudança de direcção,
respondendo a tiro contra a
Polícia.

O embate foi inevitável, tendo
uma inspectora da PJ ficado
ferida. Dois dos suspeitos fo-
ram, de imediato, detidos, ten-
do os outros dois conseguido
escapar depois de roubarem
outra viatura a um condutor
que passava no local.

Novamente em contra-mão,
os dois fugitivos saíram da A2,
entrando numa estrada nacio-
nal. A detenção aconteceu,
mais uma vez após tiroteio,
perto de Lagameças. Um dos
jovens foi ferido na canela
esquerda, tendo sido transpor-
tado para o Hospital de Setúbal.
Os outros três foram levados
para as instalações da PJ em
Lisboa, para serem presentes a
um juiz de instrução criminal.

Os mesmos informadores
policiais referiram que os qua-
tro detidos poderão, ao que se
pensa, estar implicados em
alguns assaltos a estabele-
cimentos e pessoas praticados
pelo chamado ‘Gang da Linha’,
nas zonas de Lisboa, Cascais,
Oeiras e Sintra.

TIROTEIO EM PLENA A2
Quem assistiu diz que parecia

o faroeste. Em plena A2, no
sentido Norte/Sul, um carro da
Polícia Judiciária envolveu-se
numa perseguição a uma via-
tura na qual seguiam quatro
assaltantes que poderão ter
participado em alguns dos as-
saltos do ‘Gang da Linha’.

A cena terminou com um
aparatoso acidente, no qual
ficou ferida uma inspectora da
PJ de Lisboa. Um dos assal-
tantes foi igualmente assistido
no hospital, depois de ter sido
baleado na perna pela Judi-
ciária.

Tudo começou perto do
meio-dia sexta-feira, quando o
grupo de quatro indivíduos,
dois negros e dois brancos, com
idades entre os 20 e os 23 anos,
estacionou uma carrinha Audi
A4 azul, – com matrícula corres-
pondente a um Audi TT –, junto
à estação dos CTT do Prior
Velho. A viatura havia sido
furtada na noite anterior em
Setúbal. “Todos com caçadeiras,
os indivíduos entraram, e agre-
diram o gerente. Acabaram por
sair com pouco dinheiro, dei-
xando a vítima com vários he-
matomas”, referiu ao CM fonte
policial. À saída ainda rouba-
ram um saco com 208 euros a
um cliente da estação.

Meia hora depois, com o mes-
mo carro, mas com outra matrí-
cula falsa, o grupo de assal-
tantes escolheu uma estação de
serviço no Olival Basto, Odi-
velas, “Aqui estiveram pouco
tempo. Apesar das ameaças,
levaram só dois extintores de
incêndios”, explicou outro infor-
mador.

Sem dar mostras de querer
abrandar, o gang apressou-se a
atravessar a Ponte 25 de Abril,
rumo à Margem Sul. Na zona

Desafio eleitoral

Aveiro lança candidatura
de Marques Mendes

Luís Marques Mendes rece-
beu um apelo para se candi-
datar às eleições legislativas
antecipadas por Aveiro. Preci-
samente o mesmo distrito que
encabeçou nas eleições de
2002, ganhas pelo PSD. O apelo
foi feito sábado à noite pelo
deputado social-democrata
Gonçalo Breda, líder da con-
celhia social-democrata da
Mealhada, durante um jantar
de homenagem aos funda-
dores do partido nesta locali-
dade. O deputado justificou
esta opção referindo que Mar-
ques Mendes tem sido um ex-
emplo «devido ao seu trabalho
político incansável pelo dis-
trito». Segundo Gonçalo Bre-
da, esse trabalho deve conti-
nuar na próxima legislatura.
Questionado pelos jornalistas
sobre a sua disponibilidade
para encabeçar a lista por
Aveiro, Marques Mendes escu-
sou-se a responder por «não ser

o tempo próprio». Esquivou-se
também a qualquer comen-
tário às decisões do Conselho
Nacional laranja, que manda-
tou a Comissão Política Nacio-
nal para definir alianças pré-
eleitorais. Outro dirigente so-
cial-democrata de Aveiro, Ma-
nuel Jacinto, disse que «o bebé
nunca saiu da incubadora por-
que não era saudável» e elo-
giou Marques Mendes «por ter
tido a coragem de dizer a San-
tana Lopes que as coisas não
estavam bem».Entre elogios e
aplausos, Mendes fez um apelo
à mobilização do partido «num
futuro imediato que não é fácil»
e lembrou que «não há vitórias
antecipadas». Reafirmou que
«o PSD é um partido de iden-
tidade, é social-democrata, não
liberal ou conservador» e que
foi sempre «um arauto da liber-
dade», nomeadamente «da
liberdade de expressão e de
informação».

Salários dos portugueses
crescem abaixo da media europeia

Os salários dos portugueses
vão continuar a crescer abaixo
da média europeia em 2005,
segundo um estudo da con-
sultora Mercer Consulting. A
Alemanha deverá registar o
menor crescimento, enquanto
a Grécia deverá registar o ma-
ior crescimento a nível de salá-
rios.Os salários portugueses
vão, em 2005, continuar a cres-
cer abaixo da média da União
Europeia.

Segundo um estudo da Mer-
cer Consulting, os salários em
Portugal deverão crescer ape-
nas um ponto percentual aci-
ma da inflação esperada em
2005, quando no conjunto da
UE os aumentos deverão ficar,
em média, 2,1 pontos percen-
tuais acima da inflação.

De acordo com a consultora,
os salários portugueses deve-
rão crescer 4 por cento em
2005, o que, considerando uma

inflação esperada de 3 por
cento, significa que o cresci-
mento real será de apenas um
por cento. A Grécia deverá
registar o maior crescimento
dos salários(5,2 por cento com
a inflação a atingir os 2,4 por
cento), enquanto a Alemanha
deverá registar o menor cresci-
mento (2,3 por cento, com a
inflação a situar-se em 1,5 por
cento).

A Mercer Consulting desta-
ca ainda os níveis de paga-
mento em muitos países da
Europa de Leste que «deverão
aumentar de forma significativa
no próximo ano».

Como exemplos aponta a
Lituânia e a Letónia, onde os
salários deverão crescer cerca
de 9,9 e 9,1 por cento, respec-
tivamente, com taxas de infla-
ção comparativamente baixas,
de 2,2 e 3,5 por cento, respec-
tivamente.
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Opinião

Augusto Machado Raul Mesquita

Foi bonita a festa, pá!
Miguel Carvalho

Foram 136 dias de esplendor.
A vertigem do microfone desde o

primeiro minuto.
A hilariante tomada de posse de

ministros com assuntos a mais e barbies
com competências a menos.

O Primeiro-Ministro que o Expresso
encontrou na serra, por coincidência, de
mangas arregaçadas a fazer o rescaldo
dos incêndios.

As medidas anunciadas que depois não
eram.

A descentralização folclórica de secretários de Estado.
O indigno episódio do «barco do aborto» com desgoverno ao

fundo.A refinaria que era para ser e depois já não era e voltava a
ser.As portagens para pagar desmandos antigos e actuais.

As sociedades de advogados em rédea solta.
Os assessores, chefes de gabinete, consultores e amadores que

se descoordenavam para a gente ver, ler e rir.
O caso Marcelo e a estratégia saloia de calar os do contra.
Os casos do DN, da RTP, as tentativas lentas e subterrâneas de

criar redacções bacteriologicamente puras, jovens, de direita, bem
mandadas, bem precárias, obedientes, cinzentonas , de sucesso.

O ministro que coordenava sem coordenar.
O ministro que estava lá, mas não era.
O ministro dos assuntos para…lamentar.
O CDS que se pisgava do mau e bebia do fino.A retoma que

vinha, não vinha, mas estava sempre para chegar.
O congresso da refundação.
O PSD entre o galo de Barcelos e o patrioteirismo.
O líder em verso, cantado, reverso de um partido.
A Lusitana Paixão que Dulce Pontes vendeu e não lhe

perdoarei.
O ambicioso secretário de Estado, Marco António, que foi

governante para dizer aos amigos que um dia lá esteve.
O ministro que esteve quase, quase…e não veio.
O que estava para vir.
O assunto Chaves da dissolução.
Enfim…
No dia em que tudo isto chegou ao fim, li eu, pela manhã, num

jornal que Sampaio ia pedir consistência a Santana Lopes.
A verdade é que não se pode pedir a um homem aquilo que ele

não pode dar.
Santana deu-nos circo, tragicomédia, choradinho.
Não se lhe pode pedir mais.A gente bem o avisou, a tempo, mas

o Presidente da República fez como São Tomé: teve de ver para
crer. Está à vista.Podia ter-nos poupado a uma tragédia anunciada,
à depressão de uns e à risota de outros.

E todos os males que estes meses tornaram irremediáveis.
Mas foi bonita a festa, pá!

Sócrates do PS já é o líder partidário mais popular

Eleições antecipadas

Santana Lopes, considerado o
principal responsável pela queda
do Governo, culpa os grandes
empresários pela dissolução do
Parlamento. As mais recentes
sondagens dão uma maioria
absoluta ao Partido Socialista
50,7% contra apenas 32,3% para o
PSD e somente 3,5 para o CDS/
PP.

As mesmas sondagens indicam
que a esmagadora maioria dos

portugueses concorda com a decisão do Presidente da República
(PR) de dissolver a Assembleia. Quase três quartos (74,2 por cento)
dos inquiridos revelam que concordam com a dissolução do
Parlamento e a consequente queda do governo da coligação, PSD-
CDS/PP.

Pedro Santana Lopes considera ter sido vítima da pressão
exercida pelos banqueiros e pelos empresários junto do PR, apesar
das concessões de última hora feitas pelo Governo em matéria
fiscal. É de lembrar que no início da semana passada a coligação
entregou de surpresa na Assembleia da República várias propostas
de alteração ao Orçamento do Estado(OE), uma clara tentativa
de diminuir as críticas. As mais valias das sociedades gestoras de
participações sociais no ‘off-shore’ da Madeira foram excluídas,
para agrado dos grupos económicos. E os bancos viram também
satisfeitas as suas pretensões de manter as restrições ao
levantamento do sigilo bancário.

Mas também há quem pense de que houve outras razões para
a dissolução do Parlamento: as farpas que surgiram de vários
sectores, a começar por Mário Soares, Cavaco Silva, Marcelo
Revelo de Sousa, Marques Mendes e outros.

“Ir a votos fora dos ciclos previstos pela Constituição mina e
enfraquece a democracia em vez de a fortalecer e evidencia as
fragilidades e imaturidades no sistema democrático português”,
afirma quem conhece a Constituição e a mesma fonte acrescenta:
“A decisão agora tomada culmina um longo processo de desgaste e de
instabilidade e o resultado de todo o sururu está à vista: esta é a
dissolução mais exclusivamente política de todas as dissoluções pós-
25 de Abril – foi decidida sem autorização da base parlamentar de
apoio do Governo, é bom que se sublinhe, já que esse foi o principal
argumento utilizado pelo PR, à quatro meses, para dar posse a
Santana Lopes; e, ainda por cima, o Presidente deseja salvaguardar
a aprovação do Orçamento do Estado - na realidade o mais atacado
ponto da acção política do Governo, o que torna tudo ainda mais
confuso”.

Neste momento já sabemos que em quatro anos o país terá
quatro governos, a menos que nas próximas eleições tenhamos um
governo minoritário,  e esta instabilidade é o facto que marcará na
História, pelas más razões, o último mandato de Jorge  Sampaio.

Língua Portuguesa em crise
Pessoa – um apátrida?

Tinha planeado para esta se-
mana, desenvolver para os lei-
tores, alguns aspectos do contro-
verso e condenável Orçamento
da Câmara Municipal de Mon-
treal para 2005 onde, a muni-
cipalidade aproveitando-se da
traição do governo Charest que
através do seu ministro dos as-
suntos municipais e contraria-
mente às solenes promessas fei-
tas, tudo fez para impedir o des-
membramento total da mega

cidade, tal como desejado por muitas municipalidades da
periferia, agora penaliza as dissidentes com substanciais aumentos
de taxas. Porém, como diz o ajuizado provérbio: o homem põe e
Deus dispõe, um facto inédito fez-me mudar de tema. Porque
igualmente importante, mas com uma incidência maior sobre os
portugueses em geral.

Não é de hoje a minha revolta pelos maus-tratos e pela
incompreensão (leia-se desleixo…) das autoridades competentes
sobre o risco, grande, enorme, que espreita a Língua Portuguesa
e a sua presença no mundo. Ainda recentemente, tendo intervido
num encontro com política açoriana de visita a Montreal, me referi
a esta situação, aludindo à necessidade urgente, real, não
fantasista, sem excessos de pessimismo mas que também não se
alinha nos pretensos êxitos de tertúlias académicas, relembrando
que a perenidade da Língua Pátria está entre as mãos de alguns
benévolos a quem os anos e a falta de encorajamentos – ler
frequentes desencorajamentos – lhes vão roendo as forças. A este
ritmo, a Pátria de Pessoa, vai-se esfumando nos horizontes do
futuro, procurei realçar então. Responsável diplomático chegado
há poucas horas nessa época quis lembrar, “que ninguém é
obrigado a ensinar o Português”. Vivendo nós num reconhecido país
livre, torna-se evidente esta asserção. Não saberá todavia impedir
os tais carolas, amantes de portugalidade, de prosseguirem os seus
objectivos em prol da expansão de alguns valores pátrios, junto das
novas gerações. Alguns houve que ao ouvirem aquela afirmação
se sentiram talvez cheios de comícios interiormente, mas, sem
grande espanto para mim, mostrando uma fria impassibilidade por
fora, continuaram a observar a ponta dos seus narizes, abstractos,
com a voz de D.Quixote entalada na garganta, dizendo-se depois,
em privado, contrariados.

Ora, sejamos honestos e coerentes, a nossa Língua está em crise.

As influências de outras línguas, o uso e abuso de expressões
estrangeiras, dos tais estrangeirismos de que o português médio
tanto gosta e utiliza à profusão, pensando desse modo iludir uma
formação que nem sempre possuirá, destabilizam a Língua Pátria
no seu próprio berço. Como fazer então no exterior? Uma
possibilidade recorrente seria a utilização da força das vias
electrónicas de comunicação, a já insubstituível Internet. Mas,
aqui também, somos frustrados. Numa enorme maioria de motores
e sítios de extensão “pt”, abusa, agride, insulta, a “linguagem”
brasileira. Os “correto”, ação”, “correção”, antes mesmo de
tirarem o tal acento ao “cágado”, ferem o comum dos mortais, o
Português, – cidadão e Língua. Num desses, encontrei há dias a
afirmação dum suposto licenciado em História duma
Universidade brasileira que, referindo-se às viagens e descobertas
nos séculos XV e XVI, apontava Fernão de Magalhães como
espanhol…Já não bastam as enciclopédias francesas e outras do
género, que temos ainda de suportar as cretinices dum “pri-
mo.br”.

Mas os insultos ao portuguesismo não ficam, infelizmente, por
aqui. Senão vejamos.

Para além da correspondência que recebemos em Inglês vinda
de gente portuguesa, como duma senhora a dar-nos recen-
temente a conhecer um Rancho Folclórico português no Ontário,
recebemos frequentemente comunicações do ICEP na Língua de
Shakespeare, diversos anunciantes fazem o mesmo e, cúmulo,
para estupefacção total, — até para aqueles que normalmente estão
dispostos a aceitarem generosamente certas encartadas que nos
vão ferindo, — um convite para um evento cultural português em
Toronto, expedido pelos Serviços de Coordenação da Língua
Portuguesa (outro elefante branco…à portuguesa) com a
participação dum grupo de danças português e intervenção da
responsável daqueles serviços, de quem há muito não tínhamos
notícias e pensávamos regressada ao país, um convite, repito,
escrito …na língua dos britânicos. Ora, mesmo se a organização
do sarau é do “Network Child Care Services of Metropolitan
Toronto inc.”, trata-se dum “A Portugueses Cultural Evening !” e
como tal, deveria ter sido traduzido e enviado na Língua
Portuguesa.

Ou então, aquele, grande, Pessoa, Fernando de nome, que
desde criança, na África do Sul para onde foi com a mãe e padrasto
e ali estudou em Inglês, pensava em Inglês, mas escrevia em
Português, afirmando depois que “ a minha Pátria é a Língua
Portuguesa”  vai revirar-se no túmulo ao ver-se tratado de apátrida.

É triste mas é um facto: A Língua Portuguesa está em crise.
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Comunidade
A FUNDAÇÃO SANTIAGO

Conceição Rosario

A Fundação Santiago é uma
organização sem fins lucra-
tivos, cujo principal objectivo é
o de ajudar indivíduos e famílias
com dificuldades económicas,
oferecendo-lhes um abasteci-
mento de comida para um mês.
Os cabazes são entregues em
casa das famílias, normalmente
uma semana antes do Natal.
Todo o trabalho é feito por
pessoas voluntárias, amigos da
Fundação. Não existem custos
de administração. Providen-
ciando as famílias na altura do

Natal, com um avio de produtos
alimentares para um mês, a
Fundação ajuda a aliviar a
fome, e permite às famílias de
utilizar o pouco de dinheiro que
possuem noutras coisas e é
sobretudo uma mostra de soli-
dariedade e apoio psicológico,
num período do ano particu-
larmente crítico.

A Fundação, foi fundada pelo
Dr. Manuel R. Cardoso e o seu
filho mais novo Oliver, em 2003.
A Fundação está legalmente
registada no Quebeque e fa-
zem parte do conselho de admi-
nistração Dr. Manuel Cardoso,
Emanuel Linhares e João Ca-
vaco da Silva.

Em 2003 através de propa-
ganda feita entre amigos e de
um jantar, $4,000.00 foram
angariados. Esta quantia foi
utilizada para oferecer 26 caba-
zes a pessoas carenciadas.

Em Dezembro 2004, a lista de
famílias aumentou conside-
ravelmente. Para poder res-
ponder às necessidades exis-

tentes e muita das vezes ocultas
da nossa comunidade, um tor-
neio de golfe foi organizado no
dia 10 de Junho de 2004 para
angariação de fundos. O objec-
tivo era de $12.000.00. Com a
generosidade de um grande
número de amigos um pouco
mais de $24.000.00 foram anga-
riados. Uma conta foi aberta da
Caixa de Economia dos Portu-
gueses de Montreal.

Esta grande demonstração
de generosidade deve-se em
grande parte a Luís Miranda,
um grande amigo da Funda-
ção que providenciou a reali-
zação do torneio no Clube de
Golf Métropolitain-Anjou. Parte
da quantia acumulada nesse
evento será utilizada na dis-
tribuição dos cabazes de Natal
2004.

Outras actividades estão
previstas para a angariação de
fundos desta nobre Fundação,
mas qualquer pessoa interes-
sada pode fazer um dom para a
Fundação Santiago em qual-
quer momento do ano.

Muitos são os voluntários
silenciosos e devotos que dão o
seu tempo livre para ajudar a

Fundação. Alguns terão de ser
mencionados, os Srs. Sebastião
Fraga e Honorato Ramos de
Bonichoix Supermarket que
obtêm produtos alimentares ao
preço de custo e que disponi-
bilizam a cave do Supermer-

cado para os armazenar e pre-
parar o encher dos cabazes de
Natal. Além disso o Sr. Fraga
tem uma preocupação minu-
ciosa na escolha e na quan-
tidade necessária para cada
família.

Outro ponto muito impor-
tante é que a maior parte destas
famílias fazem parte da comu-
nidade portuguesa de Mon-
treal e estão espalhadas por
todo o território da ilha. Amigos
voluntários, como os senhores
Roberto Sousa, Otílio Rocha,
Franklin Lopes, José Macieira
entre muitos outros, ajudam a
distribuir os cabazes utilizando
as suas carrinhas.

As famílias carenciadas são i-
dentificadas através do escri-
tório do Dr. Cardoso ou refe-
ridas por amigos. Se conhece
alguém nesta situação e se a

quer ajudar, comunique com a
Fundação.

Finalmente a nossa comu-
nidade une-se num grande
gesto de solidariedade e gene-
rosidade para ajudar as pessoas
carenciadas.

 Acções como esta e como
outras da nossa comunidade
devem ser reconhecidas e apre-
ciadas.

Nesta quadra festiva e du-
rante todo o ano, há na nossa
comunidade pessoas que so-
frem, pessoas que precisam da
nossa ajuda. Ajudem a iden-
tificar quem necessita e a Fun-
dação fará o resto.

Bem hajam o Dr. Cardoso e o
seu filho Oliver por esta nobre
acção. Continuem o bom tra-
balho para todas estas famílias.
Boas Festas!
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NO KOLA NOTE  DIRECTAMENTA DE ESPANHA

NOCHE FLAMENCA
Conceição Rosario

Cultura

Organizado por Nuits d’Afri-
que, Noche Flamenca, realizou
12 apresentações desde o 25 de
Novembro ao 5 de Dezembro
no Kola Note.

Guitarra, sapateado, ele-
gância sensualidade, palmas,
tudo estava contido no espec-
táculo apresentado por Noche

Flamenca, uma companhia
Madrilena criada em 1993,
com muita paixão, por Martin
Santangelo e sua esposa Sole-
dad Barrio, a vedeta da com-
panhia.

Graças ao trabalho árduo, ao
amor pela dança e à integri-
dade do grupo, a companhia

Noche Flamenca é hoje consi-
derado um dos grupos de fla-
mengo mais célebres da Es-
panha.

Com um leque de artistas
excepcionais que interpretam
esta arte com salero, pureza nas
formas, comungando com o
público, vivendo no mais pro-
fundo conhecimento artístico
esta forma de arte, uma das
mais complexas do mundo.

Dois dançarinos, Bruno Ar-
genta de reputação interna-
cional, como coreografo e como
dançarino. Com um “back
ground”de ballet clássico, Bru-

no actua como solista, vestido a
rigor, com uma elegância ges-
tual espectacular, misturando
tradição e novos estilos. Antó-
nio Rodriguez “El Chupete”
começou a dançar desde mui-
to novo nos festivais de fla-
mengo, aprendendo a arte ao
lado de profissionais. Com uma
carreira internacional também
impressionante, António é mais
“macho” e dança de uma forma
viril e enérgica.

Soledad Barrio a estrela femi-
nina, entre cinco homens. Foi
solista do Ballet Espanhol. So-
ledad pequena de estatura,

sabe hipnotizar o público, ele-
gante nos seus gestos, sóbria e
sensual, interpreta com uma
força e com uma energia tal,
que o público fica a seus pés,
literalmente.

Miguel Perez, guitarrista,
começou a sua carreira em
Sevilha e aos nove anos já a-
companhava o pai. Manipula a
guitarra com saber e ao seu
som os pés voam.

Manuel Gago nasceu em
Cadiz, duma família de can-
tores de flamengo, começou a
cantar aos cinco anos, é tam-
bém artista internacional e
possuidor de uma voz forte,
apropriada para o canto fla-
mengo. Emílio Florido, tam-

bém nasceu em Cadiz, canta
em solo e também para acom-
panhar os dançarinos.

Internacionalmente conhe-
cido, Emílio já canta para este
grupo há três anos, fazendo
parte de uma nova geração de
cantores, pelo som, pela forma
de gesticular e pelo seu estilo
próprio. Além do seu talento
como cantor, sabe dar um ar de
graça ao grupo.

Parabéns mais uma vez ao
Nuits d’Afrique que continuam
a produzir espectáculos inter-
nacionalmente conhecidos e
de muita qualidade.

Olé!
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Alma Juvenil
Anedotas do tony

O Bebé do Ano 2004
Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do

futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2004, acompanhadas dos respectivos nomes,
datas de nascimento, nomes dos pais e número do telefone, para:
Concurso Bebé 2004, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent,
Montréal, Qc H2W 1Z4.

No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.

Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)284-1813,
de Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.

Maylee Emma da Costa Jorge
Nasceu:  11 de Março de 2004
Mãe: Lucie da Costa Andrade
Pai: Pedro Nuno Jorge

Uma linda festa de confirmação para a Liliana Santos Ramos.
As amigas juntos com ela são Catia Santos, Alexandre Desbiens,
Parisa Santos, Mikael, Sonia Vilela, Sandra Salves, Melanie
Barroso, Edgar Santos Ramos.

Foto da semana

Fazer Negocio
- Jacob para seu filho:
- Filho eu quero que você se case com uma moça que eu escolhi.
O filho:- Mas pai eu quero escolher a minha mulher.
Jacob:- Meu filho ela é filha do Bill Gates.
O filho:- Bem neste caso eu aceito.
Então Jacob vai encontrar o Bill Gates.
Jacob para o Bill Gates:- Bill eu tenho o marido para sua filha.
Bill Gates:- Mas a minha filha é muito jovem para casar.
Jacob:- Mas esse jovem é vice-presidente do Banco Mundial.
Bill Gates:-Neste caso tudo bem.
Finalmente Jacob vai ao Presidente do Banco Mundial.
Jacob:-Sr presidente eu tenho um jovem que é recomendado
para ser vice-presidente do Banco Mundial.
Presidente: -Mas eu já tenho muitos vice-presidentes, inclusive
mais do o necessário.
Jacob:-Mas Sr, este jovem é genro do Bill Gates.
Presidente:
Neste caso ele está contratado.

As Doenças do Sexo
Presentemente estão iden-

tificadas mais de 20 e as conse-
quências são catastróficas para
a humanidade, especialmente
para os jovens - as primeiras
vítimas e as mais frequentes.

Conhecer os factos básicos
sobre as Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis (DST) - a
forma como se contraem, os
sintomas habituais e a maneira

de as tratar - é o primeiro passo
para as evitar. Há cinco pontos
que, actualmente, é extrema-
mente importante que as pes-
soas conheçam sobre as doen-
ças sexualmente transmissí-
veis:

As DST afectam homens e
mulheres de todas as classes
sociais e de quaisquer níveis
económicos. Surgem com ma-
ior frequência entre os adoles-
centes e os adultos jovens. Mais
de dois terços destas doenças
ocorrem entre indivíduos com
menos de 25 anos.

A incidência das DST está a
aumentar, em parte porque
nas últimas décadas os jovens
se têm tornado sexualmente
activos mais cedo, embora se
casem mais tarde. Além disso,
o divórcio tornou-se mais co-
mum. O resultado é que as
pessoas sexualmente activas de
hoje têm muitas hipóteses de
terem múltiplos parceiros sex-
uais durante as suas vidas e
assim ficam em maior risco
potencial de contrair DST.

Na maioria dos casos, as DST
não apresentam sintomas, es-
pecialmente entre as mulheres.
Quando e se esses sintomas
surgem podem ser confun-
didos com outras doenças não
transmissíveis sexualmente.
Mesmo quando as DST não
apresentam quaisquer sin-
tomas, um indivíduo infectado
pode transmitir a doença a um
parceiro sexual. Começa já a
aconselhar-se testes periódicos
a pessoas que têm mais de um
parceiro sexual.

Os problemas provocados
pelas DST tendem a ser mais
sérios e mais frequentes entre
as mulheres do que entre os
homens, em parte por que uma
infecção assintomática leva a
que a mulher não procure tra-
tamento até que comecem a
surgir sérias perturbações.
Algumas DST podem atingir o
útero e a trompa do Falópio
provocando a doença infla-
matória pélvica que representa
a principal causa tanto da infer-
tilidade como da gravidez ectó-

pica. Esta última pode ser fatal.
As DST nas mulheres tam-

bém podem ser associadas ao
cancro cervical. Uma DST
provoca úlceras genitais e cer-
vicais e outros cancros geni-
tais. As DST podem ser trans-
mitidas pela mãe aos filhos an-
tes, durante, ou imediatamente
após o parto; algumas destas
infecções do recém-nascido
podem ser tratadas facilmente,
mas outras podem levar o bebé
a mostrar-se permanentemen-
te disponível a contrair a doen-
ça ou até a morrer.

Quando atempadamente
diagnosticadas e cedo trata-
das, muitas DST podem ser
eficientemente curadas. Algu-
mas infecções tornaram-se
resistentes aos medicamentos
usados para as combater e
exigem hoje novos tipos de
antibióticos.

A infecção por HIV e a Sida
A Sida foi pela primeira vez
assinalada nos anos 80 e é hoje
um flagelo mundial. É provo-
cada pelo vírus da imunodefi-
ciência humana (HIV), um
vírus que destrói a capacidade
do organismo humano com-
bater uma infecção. As pessoas
que contraíram SIDA mos-
tram-se extremamente suscep-
tíveis a doenças mortais, desi-
gnadas por infecções oportu-
nistas, assim como a certas
formas de cancro.

A transmissão do vírus ocor-
re principalmente durante a
actividade sexual e no compar-
tilhar de agulhas usadas para
injectar drogas intravenosa-
mente.

Úlcera Mole
Também designada por úl-

cera bacilar, hoje uma doença
extremamente comum e com
um número de casos a aumen-
tar de ano para ano. É provo-
cada por um microrganismo
que possui características quer
de vírus, quer de bactéria e do
qual existem numerosas espé-
cies.

Tanto no homem como na
mulher, a infecção pode pro-
vocar descargas genitais anor-
mais e uma sensação de quei-
madura durante o acto de
urinar. Nas mulheres, uma
infecção deste tipo não tratada
pode levar à doença pélvica
inflamatória, uma das mais
frequentes causas da gravidez
ectópica e de infertilidade entre
as mulheres. Muitas pessoas,
contudo, apresentam poucos
ou nenhuns sintomas desta
enfermidade. Quando diagnos-
ticada, pode ser tratada por
meio de antibióticos.

Herpes Genital
A herpes genital, uma infec-

ção viral, afecta cada dia maior
número de pessoas em todo o
mundo. É provocada pelo vírus
herpes simplex (HSV).

Os principais sintomas são
borbulhas irritantes e dolo-
rosas na área genital, que po-
dem ser precedidas por sensa-

ções de queimadura nas per-
nas, nas nádegas ou na região
genital. As borbulhas da herpes
desaparecem geralmente ao
cabo de duas ou três semanas,
mas o vírus mantém-se no orga-
nismo por toda a vida e as le-
sões podem reaparecer de vez
em quando.

A herpes genital severa ou
frequente é tratada com um
dos medicamentos antivirais
disponíveis por receita médica.
Estes medicamentos ajudam a
controlar os sintomas, mas não
eliminam o vírus da herpes do
organismo.

Pode também ser usada uma
terapia supressiva antiviral
para evitar o aparecimento dos
sintomas e possivelmente a
transmissão. As mulheres que
contraem herpes durante a
gravidez podem transmitir o
vírus aos seus filhos. Uma infec-
ção deste tipo nos recém-nas-
cidos pode resultar em atraso
mental e na morte.

Condiloma Genital
O condiloma genital é provo-

cado por um vírus relacionado
com aquele que origina as
comuns verrugas da pele. Sur-
ge inicialmente como peque-
nos inchaços não dolorosos na
área vaginal, no pénis ou em
volta do ânus. Quando não
tratados podem crescer e ga-
nhar a forma de couve-flor
carnuda. Tratam-se com um
medicamento tópico ou, se
reaparecem, com injecções de
tipo interferona. Quando real-
mente muito grandes podem
ser removidos cirurgicamente.

Gonorreia
Os sintomas mais frequentes

da gonorreia são descargas da
vagina ou do pénis e uma mic-
ção dolorosa e difícil. As mais
habituais e severas compli-
cações surgem nas mulheres,
podendo levar à gravidez ectó-
pica e à infertilidade.

Desde que surgiu a peni-
cilina, este tem sido o trata-
mento habitual, mas na última
década tem-se assistido à apari-
ção de quatro tipos de gonor-
reia resistentes aos antibió-
ticos. Novos antibióticos ou a
combinação de medicamentos
têm agora que ser usados para
combater estas estirpes resis-
tentes.

Sífilis
A incidência da sífilis au-

mentou e baixou dramatica-
mente nos últimos anos. Os
seus primeiros sintomas podem
não ser detectados por serem
muito ténues e desaparecerem
espontaneamente. O sintoma
inicial é vulgarmente uma pe-
quena chaga indolor no pénis,
em volta ou no interior da va-
gina. Pode, igualmente, ocor-
rer na boca, no ânus ou nas
mãos. Quando não tratada, a
sífilis pode evoluir para estágios
mais avançados, incluindo e-
rupções cutâneas passageiras
e, eventualmente, sérios proble-
mas cardíacos e do sistema
nervoso central. O percurso
total da doença pode levar

anos. A penicilina continua a
ser o medicamento mais efici-
ente para o tratamento da sífilis.

Outros Perigos
Outras doenças podem tam-

bém ser transmitida por via
sexual, incluindo a tricomo-
niose, a vaginose bacteriana,
sarna, piolhos púbicos.

As DST nas grávidas estão
associadas com um certo nú-
mero de incidentes adversos,
que incluem o aborto espon-
tânea e infecção do recém-
nascido. Pouco peso do bebé e
partos prematuros também
parecem estarm associados a
estas doenças.

Infecções congénitas ou pe-
rinatais ocorrem em entre 30 a
70 por cento das crianças que
nascem de mães infectadas,
assim como apresentam com-
plicações que incluem pneu-
monia, infecções oculares e
lesões neurológicas perma-
nentes.

Que fazer para evitar as
DST?

Claro que a melhor maneira
de evitar as DST seria abster-
se de contactos sexuais... Mas,
para quem decida ser sexual-
mente activo, há um certo nú-
mero de medidas que podem
reduzir os riscos:

Ter relações sexuais mono-
gâmicas com um parceiro não
infectado. Usar correcta e con-
sistentemente o preservativo
masculino.Usar agulhas desin-
fectadas ao injectar drogas
intravenosas.No caso dos
portadores de SIDA, evitar e
controlar as outras DST.

Quem for sexualmente
activo deverá:

Fazer exames regulares,
mesmo na ausência de sinto-
mas e em especial quando se
pratica sexo com um novo par-
ceiro. São testes que podem ser
feitos numa consulta de rotina
a qualquer médico.

Conhecer os sintomas habi-
tuais das DST. Procurar auxílio

médico imediatamente pe-
rante a aparição de qualquer
sintoma suspeito, ainda que
ligeiro.Evitar fazer sexo du-
rante a menstruação. Nesse
período, as mulheres infectadas
com Sida são provavelmente
ainda mais infecciosas, en-
quanto que as não infectadas
são possivelmente mais suscep-
tíveis de contrair o vírus.Evitar
o sexo anal, mas, quando ocor-
re, usar sempre preservativo.
Evitar o duche porque remove
algumas das bactérias protec-
toras da vagina e aumenta o
risco de contrair DST.
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No Clube Oriental Português de Montréal

A cultura tem a palavra. (E de que maneira!)
Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins

Na altura em que prepara-
mos este texto, tem estado a
decorrer uma muito interes-
sante semana cultural no Clube
Oriental Português de Mon-
treal (COPM) que, coinciden-
temente, celebrará o seu 26º

aniversário dias depois, ou seja,
no dia 11 do corrente.

É, pois (esta semana cul-
tural) um auspicioso prelúdio à
passagem de tão relevante efe-
méride, enquanto nos colo-
cando num ambiente de ante-
cipação festiva da quadra nata-
lícia.

Conjuntamente concebida
por Diamantino e Dinora de
Sousa, esta semana cultural
teve a inauguração oficial na
sexta-feira passada, com a aber-
tura das várias exposiões pa-
tentes.

Mercês dos Reis, Francisco
Andrade, Domingos Oliveira e
Natércia Rodrigues, artistas
plásticos, têm despertado mui-
tos interesse com os seus qua-
dros, alguns deles originais,

enquanto Sandra Figueiredo
(fotografia e pintura), Helena
Alves (bordados e pintura),
Isabel Faia (bordados e pintura
em azulejos) e Amália Lopes
(pintura em azulejos) têm esta-
do em muita evidência com

esses trabalhos da sua criação.
Paralelamente, há ainda ou-

tros trabalhos de muito inte-

resse, tais comos os de Kina

Alves (bordados e outras for-
mas de artesanato), Vinita
(bordados); Conceição Lobo
(arranjos florais); Guilherme
Rebelo (escultura em madei-
ra); Armandino Santos (objec-
tos da nossa memória colecti-
va); Luis Neves (banda dese-
nhada), Telmo Barbosa (ferro
ornamentado) e Benjamim

Clamote (peças de artilharia).
Ainda no contexto da pintu-

ra, e muito embora a sua autora
já tenha falecido prematu-
ramente (aos 18 anos), mere-
cem destaque as telas de Mari-

line de Sousa, uma autodidacta
cujo primeiro trabalho teve
forma quando ela tinha apenas
13 anos. Era filha muito extre-
mosa do Diamantino e da Di-
nora.

Relevo, também, muito agra-
dável, para a dezena de barcos
à vela da vasta colecção do
fadista, Luis Duarte, alguns dos
quais cópias clássicas dos bar-
cos canadianos “Blue Nose”
(1921), “Canadienne” (1855); o
barco-piloto “Joseph Cauchon”
e o excelente exemplar duma
baleeira das frotas de Nan-
tucket e/ou de New Bedford.

Em termos de representação
literária, marcam presença
nesta secção as várias obras de
Aldina Silva, do prof. Joaquim
Eusébio, a do “Peito Açoriano”,
deste cronista, assim como do
próprio Diamantino de Sousa,
através do “Vozes de Nozes”, de
cuja venda uma percentagem
reverte a favor de uma insti-
tuição de Saúde na luta contra

o cancro.
Outrossim, têm sido exibido

alguns filmes de temas nacio-
nais, tais como “Viagem Virtual

a Portugal” e o “Musical Amália
Rodrigues”

Não obstante o interesse
colectivo de tudo quanto está
exposto, em termos de agrado
geral, porque também mais
participado, o sábado foi um
momento alto. Um em que a
música e o canto também mar-
caram uma presença muito
agradável, graças às actuações

de Alex Santos, à viola; do duo
Mike Medeiros e Cristina Ar-
ruda (canto), e, naturalmente,
do Alex Câmara, um valor já

assaz estabelecido.
Este acontecimento cultural,

cuja entrada é gratuita e com
horário diário das 19H00 às

23H00, encerrar-se-á amanhã,
quinta-feira, 9 do corrente,
sendo de realçar para esse dia
a agendada presença do agru-
pamento “Recordações”, da
Casa dos Açores do Quebeque
e continuação das várias expo-
sições patentes.

O Clube Oriental Português
de Montréal fica situado no
4000 De Courtrai, Montréal; e

para mais informações podem
ligar para o (514) 342.4343.

Felicitamos os organizadores
por esta feliz iniciativa.

Vária

Luis Neves a dar um
curso de banda
desenhada

Diamantino Sousa e
as obras da sua filha Mariline
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Portugal
Os primeiros 15 minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

Tarifas longa distância
que não afectam
o seu orçamento

Argentina
 Buenos Aires

PORTUGAL
Por apenas

Use 10-10-620 para poupar nas suas chamadas interurbanas

Canadá
Estados Unidospor minuto*

Os primeiros 20 minutos por 1$
Cada minuto adicional 5¢

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

6.7¢

Telefone “Toll-free” 1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes

• Facturação na  sua conta da Bell
• Sem contrato nem  despesa de activação

*   Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢. Telefonemas para telemoveis e países
com códigos especiaís podem ser mais caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$.

Tarifas effectivas no 1º de Novembro 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

10-10-620 is a division of Telehop, publicity
traded as HOP on TSX Venture Exchange

• NADA a pagar por mês
• NÃO precisa mudar  companhia  telefónica

Espanha
Itália

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Partilhe esta possibilidade de
comunicações de longa distância
com as cartas-prendas 10-10-620.
Visite o www.1010620.com para mais informações

Falando de férias…

Nada melhor do que come-
çar o Ano Novo em férias e se
estas forem num cruzeiro lá
para aquelas bandas do sul,
ainda melhor!

Gabriela Pacheco é sócia da
agência Voyage Vasco St. Mi-
chel, há já algum tempo. O
interessante é que a Gaby,
nome pelo qual todos a conhe-
cem, tem uma paixão pelo traba-
lho que faz. Adora contactar
com o público e organizar ex-
cursões, sobretudo para países
do sul, e tanto é que, conseguiu
juntar 61 pessoas que irão
partir de Montreal rumo a Mi-
ami, no dia 30 de Dezembro. Aí
passarão o Ano Novo, e dia dois
de Janeiro seguem no cruzeiro,
cujo barco novo, “Carnival
Valor” passará por St. Thomas,
Bahamas e St. Martin.

Esta ilha flutuante é com-
posta de nove andares e aí
encontra tudo para se divertir e
descontrair. Pode escolher a
que horas almoça ou janta, se
vai fazer umas compras ou se
prefere dançar.

Assim que o sol se esconder e
as luzes se acenderem, é a hora
dos espectáculos e há entrete-
nimento com cantores inter-
nacionais, com grupos, orques-
tras e espectáculo estilo Las
Vegas.

Piscinas então há quatro,
mas se preferir pode ter lições
privadas de um professional de
golfo.

A nossa amiga Gaby, organi-
zou na Casa dos Açores do
Quebeque, um jantar-informa-
tivo para que este grupo come-
ce já a conhecer-se e estar a par
dos regulamentos do cruzeiro.
Houve prémios de presença
onde Miranda George, Saman-

Natércia Rodrigues

Vária
Lisboa acolhe Prémios Europeus
da MTV em Novembro de 2005

tha Marang, Lucie Provencher
Piche, Carlos Rodrigues e An-
tónio Vallacorba ganharam
cada um, um saco de viagem.

À Gaby, votos de muito su-
cesso para que possa organizar

mais e mais cruzeiros, e assim a
nossa comunidade possa des-
frutar de umas boas férias
organizadas. Um cruzeiro, é
talvez o meio incomparável
onde possa passar férias entre
risos, alegria, tranquilidade e
claro a esperança de bons mo-
mentos junto dos familiares e
amigos.

O Pavilhão Atlântico, em
Lisboa, vai acolher a 03 de No-
vembro de 2005 a próxima
edição dos Prémios Europeus
da MTV, anunciou ontem o
presidente e director-executivo
da MTV Network Europe,
Prent Hansen.A hipótese de o
evento ser realizado em Lisboa
já era falada desde 2003, ano
em que a MTV lançou um ca-
nal em Portugal e em que criou
um prémio para bandas por-
tuguesas, o “Best Portuguese
Act”, no âmbito dos Prémios
Europeus de Música que a
MTV atribui todos os anos.Os
Blind Zero venceram em 2003
e os Da Weasel foram este ano
os eleitos pelo público, que vota
através da Internet e por men-
sagens SMS.O canal - desi-
gnado MTV Portugal - iniciou
as suas emissões em Julho de
2003 por cabo e satélite com um
concerto dos portugueses Blind
Zero, gravado em Itália e trans-
mitido no programa “MTV
Live”.O canal português foi o
11º a estrear na rede MTV na
Europa, inserido num projecto
de descentralização da estação
televisiva e orientado para o
mercado de cada país onde é
transmitido.Quase um ano

depois, o MTV Portugal reve-
lou o primeiro apresentador
português, Diogo Dias, à frente
do programa “MTV Buzz”, um
magazine sobre eventos musi-
cais em Portugal e no estran-
geiro.Em 2005, a MTV Portu-
gal poderá escolher mais um
apresentador e avançar com
novos programas direcciona-
dos ao público português.A
música portuguesa foi desde o
início uma aposta do MTV Por-
tugal, com a inclusão gradual
de vídeoclips no canal, embora
estes representem apenas 20
por cento do total de telediscos
que o canal exibe.Além dos
Blind Zero, também os The Gift
e Pedro Abrunhosa passaram
pelo “MTV Live”, programa
que foi sempre gravado fora de

Portugal.O primeiro “MTV
Live” português vai ser gra-
vado hoje à noite no evento
“Sapo Sound Bits”, em Lisboa,
quando actuarem os Expen-
sive Soul, os Blasted Mecha-
nism e os Da Weasel.A MTV
Networks é a maior rede euro-
peia dedicada em exclusivo e

durante 24 horas à música,
chegando a mais de 130 mi-
lhões de lares em 53 países.
Espanha, Itália, Polónia, Fran-
ça, Roménia, Reino Unido são
alguns dos países onde a MTV
tem canais regionais, além de
canais digitais e sites na Inter-
net.
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Bonjour,
J’espère que vous avez été

nombreux à suivre les activités
municipales, au cours des der-
nières semaines.

Le conseil municipal venait à
peine d’adopter le premier plan
d’urbanisme de la nouvelle
Ville de Montréal, qui va doré-
navant nous permettre de mi-
eux planifier le développement
de l’ensemble de notre ter-
ritoire, que nous rendions pub-
lics nos projets de Politique de
développement culturel et de
Politique du patrimoine et ce, à
quelques jours à peine de dé-
voiler nos intentions en ma-tière
de protection des milieux natu-
rels.

Ainsi, nous remplissions plu-
sieurs de nos engagements en
mettant en place certains des
fonde-ments du Montréal de
demain.

Vous pouvez prendre con-
naissance du contenu de ces

Info-Montreal

documents majeurs en vous
rendant sur le site officiel de la
Ville de Montréal ou à l’un des
bureaux Accès-Montréal.

Dans le cas de la culture et du
patrimoine, je vous invite à
participer aux consultations
publiques, étapes décisives qui
vont nous permettre de valider
et de bonifier, au besoin, nos
propositions.

Il s’agit dans tous les cas de
votre qualité de vie aussi bien
que de la défense et de la mise
en valeur de notre patrimoine
collectif, naturel et architec-
tural, entre autres.

La culture fait partie des
atouts importants de Montréal,
y compris sur le plan du dé-
veloppement économique.
Nous pensons que l’ensemble
de la population doit pouvoir en
bénéficier. C’est pourquoi nous
comptons bien la rendre en-
core plus accessible.

Notre patrimoine fait éga-
lement partie de nos atouts
collectifs. Nous voulons à la fois
être un pro-priétaire exemplaire
et nous occuper le mieux pos-
sible des édifices et des œuvres
dont nous sommes les gardiens
et faciliter la tâche des citoyens
désireux de poser des gestes.
D’ici peu, Montréal sera la
première grande métropole
canadienne à s’être dotée d’une
telle Politique.

En parallèle de la réflexion
que nous poursuivions sur ces

Gérald Tremblay

questions éminemment impor-
tantes pour l’avenir de Mon-
tréal, nous avons continué à
maintenir une gestion rigou-
reuse des fonds publics. C’est
pourquoi une majorité des
contribuables montréalais du
secteur résidentiel, soit 55 %,
bénéficieront d’une baisse de
leur compte de taxes en 2005.

Quant aux contribuables du
secteur non résidentiel, près de
la moitié d’entre eux, soit 43 %,
vont profiter d’une baisse.

Il est important de savoir que
les augmentations supérieures
au taux d’inflation peuvent être
attribuées à deux facteurs dont
notre administration n’est pas
responsable :

la poursuite de l’harmoni-
sation des taux de la taxe fon-
cière sur l’île de Montréal jus-
qu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un
régime fiscal unique, en vertu
de la Loi 170 du gouverne-
ment du Québec ; et du rôle
d’évaluation 2004-2006 qui
reflète les hausses de valeur
foncière spectaculaires, ces
dernières années.

Nous avons pu tout de même
prendre certaines mesures afin
de contenir les variations brus-
ques du compte de taxes des
contribuables montréalais. Au
cours des prochains mois, nous
continuerons à administrer la
Ville avec toute la rigueur né-
cessaire, en prenant garde de
ne pas endetter les générations
futures, tout en dotant la mé-
tropole des outils pour faire
faire aux défis du XXIe siècle.

De retour... Regard sur les enjeux économiques du Québec
PRENDRE L’OFFENSIVE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Le député de Verchères et
chef de l’opposition officielle, M.
Bernard Landry, s’est adressé,
ce matin, aux membres de la
Chambre de commerce des en-
trepreneurs de Québec afin de
leur exposer sa vision des prin-
cipaux enjeux et défis écono-
miques du Québec d’aujour-
d’hui.

Dans un document intitulé «
Regard sur les enjeux écono-
miques du Québec », M. Landry
a présenté son approche de
l’économie d’un Québec pros-
père et progressiste. Articulée
autour d’une stratégie élabo-
rée en dix points, cette réflexion
propose des avenues pour as-
surer un meilleur dévelop-
pement de l’économie du Qué-
bec, accroître la compétitivité,
la créativité et la productivité
de ses entreprises et garantir sa
capacité à répondre aux défis
qui l’attendent, l’objectif ulti-
me étant de hausser le niveau
de vie des Québécoises et des
Québécois avec le souci du
développement durable.

« Le Québec fait face à un
nouveau contexte, tant sur le
plan économique que sur le
plan social, caractérisé notam-
ment par le vieillissement de la
population, une compétition
internationale de plus en plus
féroce et une hausse du dollar
canadien. Ces changements
importants de notre environ-
nement socio-économique gé-
nèrent évidemment de nou-
veaux défis pour les Québé-
coises, les Québécois, les entre-
prises et le gouvernement du

Québec », a exposé le chef de
l’opposition officielle.

Dans ce contexte, l’État, en
partenariat avec les entreprises
et les groupes voués au déve-
loppement, doit jouer un rôle de
facilitateur du progrès écono-
mique et agir davantage com-
me un accompagnateur qu’à
titre de planificateur. Il lui
incombe aussi d’élaborer une
vision à long terme et de ras-
sembler les conditions essen-
tielles au développement de
l’emploi et à une équitable dis-
tribution de la richesse.

Selon M. Landry, l’atteinte
de la prospérité économique
recherchée exige de faire de
l’éducation et de la formation
une priorité collective. Grâce à
l’éducation, le Québec a su
rattraper son retard au cours
des cinquante dernières an-
nées. Elle lui a permis de faire
sa marque dans la nouvelle

économie et de s’affirmer dans
des secteurs de pointe. Bâtir
une société fondée sur le savoir
et investir dans le capital hu-
main sont les clés devant ré-
pondre aux exigences d’une
société en constante mutation
et protéger l’avenir pour les
jeunes générations.

« Toutefois, pour que la dé-
marche proposée puisse trou-
ver sa pleine réalisation, le
Québec doit disposer de tous
ses outils économiques, politi-
ques et sociaux. Seule la souve-
raineté nous donnera les véri-
tables moyens de réaliser une
stratégie cohérente qui utili-
sera tous les moyens pour faire
du Québec une société du
savoir, qui nous fera prendre
l’offensive du développement
durable et devenir un pays
compétitif, mais équitable et
solidaire », a conclu M. Landry.
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NÃO PASSE O NATAL SOZINHO!
Pela terceira vez consecutiva, a Associação Portuguesa do

Canadá organiza, no dia 24 de Dezembro, um jantar de Natal,
com muita alegria, prendas para as crianças e o Pai Natal.

Nesta época em que as famílias se juntam para partilhar amor
e alegria, muitos são os que, por múltiplas razões, se encontram
sozinhos, tristes, desencorajados e às vezes sem meios de
celebrar dignamente este dia.Graças ao total patrocínio de
Carlos Ferreira e ao esforço e dedicação dos benévolos da A.P.C.,
o Natal é passado à maneira tradicional portuguesa e está aberto
a todas as pessoas que se quiserem inscrever.

Não fique sozinho, a nossa porta está aberta, venha passar a
festa da família e das crianças connosco, inscreva-se telefone
para o 844-2269 ou 779-6298.

Agenda comunitaria
Ass. Portuguesa de La Salle

Esta Associação informa os seus membros e amigos, de que
organiza na sua sede em LaSalle, a Passagem do Ano,
abrilhantada pelo Discoteca Gabriel. Para mais informações
contactar os telefones: 366-6305, 366-075, 365-5704 ou 364-4296

Portugália-Tradição e Cultura
Esta Associação de margem sul, responsável pela Escola

Portuguesa de Brossard, organiza o seu tradicional Baile de Fim
do Ano do qual faz parte um jantar de 4 serviços a cargo de um
dos nossos bons restaurantes montrealenses, com espumante
e Bolo-Rei à meia-noite. Venha portanto festejar num ambiente
de sonho, num local convidativo a acolher o novo ano com
esplendor, às 19h00 no Centro Socio-cultural de Brossard, 7905,
San Francisco, Brossard. Os bilhetes com os preços de 60 para
adultos e 30 para até os 12 anos, estão à venda na Escola aos
sábados até o dia 11 de Dezembro, podendo também ser
reservados pelos telefones: 514-570-5173, 450-659-4356 ou 450-
635-3327. Colaborar com Portugália-Tradição e Cultura é
participar na continuação da expansão e aprendizagem da
Língua e Culturas Portuguesas na Escola de Brossard.

Romeiros de Montreal
O mestre dos Romeiros de Montreal, João Vital, informa que

levará o seu Rancho a S.Miguel em 2005 para qual necessita de
10 ou 12 irmãos de Montreal para completar o grupo, no qual
estão incluídos alguns elementos dos Estados Unidos e em
S.Miguel, outros das freguesias da Ribeira Chã e da Relva,
localidade de onde sairá o Rancho.

João Vital agradece que os interessados em fazerem parte do
grupo que sairá de Montreal na segunda semana da Quaresma,
a 19 de Fevereiro, lhe comuniquem com a maior brevidade a
fim de poder fazer confirmações com o coordenador em
S.Miguel. Mais informa que já tem preços para a viagem e para
os alojamentos a preços muito acessíveis para quem não tenha
familiares na região. Queiram portanto telefonar o mais urgente
possível para João Vital, 450-430-7509 ou 514-971-1688.

Sport Montreal e Benfica
O Benfica organiza a sua Passagem do Ano na Igreja Saint-

Michael (5580 St-Urban, esquina St.Viateur) a partir das 19h30,
animada pelo Conjunto Sky Queen, com uma garrafa de
espumante e um bolo rei por mesa. Os preços são de 20 águias
para sócios, 25 para não sócios e 10 para crianças até 12 anos de
idade.

Nem tudo são rosas!

Agora chegou o Inverno, as
árvores estão despidas das suas
folhas, os campos deixam de ser
verdes, jardins ficam desertos
sem flores e as ruas tristes sem
crianças a brincar.

A terra preparou-se para en-
frentar o Inverno, a última
estação da vida onde nada se
cria, nada se produz, muitos
corpos cansados vão hiber-
nando no silêncio das noites e
por vezes na solidão, vão cho-
rando na esperança de chegar
à Primavera.

Muitas são as plantas e ani-
mais que não voltam na Prima-
vera, uns por falta de protec-
ção, alimento, saúde ou sim-
plesmente por carência de
amor e amizade.

Será que estamos prepara-
dos para enfrentar o Inverno?

Eis a razão que me leva a
reflectir e escrever aquilo que
vai na minha alma.

Em meados do mês de Outu-
bro, quando dava por termi-
nada a estação do Verão, e na
mesma altura se discutiam as
eleições regionais para os Aço-
res e Madeira, comecei por
arrumar os haveres de Verão,
mesa e cadeiras que estavam
no quintal, assim como a pre-
parar e proteger algumas plan-
tas que tenho no meu jardim.
Para surpresa minha, reparei
que numa das roseiras havia
uma rosa um pouco acabada,
mas ainda cheirosa, que talvez
tenha sido a rosa menos bonita
desta roseira e por esta razão,
tenha permanecido ligada à sua
mãe e à terra que a alimentou,
cumprindo o seu ciclo de vida.

Neste dia era a rosa mais
linda que havia no jardim.

Quantas outras rosas, talvez
mais bonitas, foram cobiçadas,
vendidas, mal tratadas e aban-
donadas por falta de amor, no
dia a dia.

Quantas foram roubadas,
para serem usadas como prova
de amor, quando este é falso e
nunca existiu a não ser nas
aparências.

Conheço muitas rosas que
tinham tudo para fazer do seu
jardim o mais bonito aos olhos
do seu criador, mas que acaba-
ram por ser lançadas no caixo-
te do lixo, ou então, por mur-
char naquele bonito vazo cheio
de falsidade.

É fácil comprar rosas sem
espinhos, nuas e desprote-
gidas, criadas e regadas com
muito amor e carinho e que
depois desfolham e se perdem
no meio da rua, por vaidade
neste mundo corrupto.

Nos meus tempos de estu-
dante, tinha dois amigos da
mesma freguesia. Um era filho
de pais que estavam bem finan-
ceiramente nunca lhe faltando
nada e de nós os três, era o
único que tinha uma bicicleta;
o outro era de família mais
modesta mas tinha uma irmã
que era professora.

O meu amigo que tinha uma
bicicleta, era de nós os três,
aquele que obtinha as melhores
notas escolares. Os dois tinham
um sonho em comum de um
dia virem a ser advogados.

Chegando ao Liceu ao deixei
de estudar por razões econó-
micas e os meus amigos conti-
nuaram.

Como o Liceu era na cidade
eles passavam a semana fora da
residência dos pais.

Enquanto um estudava, o
outro para quem o dinheiro

nunca tinha sido um problema
na sua vida, passava a noite nos
bares e discotecas.

O irmão da professora for-
mou-se em advogado e na noi-
te das eleições para a assem-
bleia regional dos Açores foi
mais uma vez, eleito deputado,
aparecendo constantemente
na televisão, jornais e revistas e
é o orgulho dos pais e da terra
que o viu nascer e crescer.

O outro, que tinha tudo para
vencer na vida, também apare-
ceu na televisão mas por outro
motivo. Foi apanhado no aero-
porto na posse de droga para

fazer tráfico e tem passado uma
grande parte da sua vida nos
últimos anos, por detrás das
grades da prisão, sendo a razão
de muitas lágrimas e tristeza
na vida dos pais familiares e
amigos.

Nem tudo na vida é um mar
de rosas, nem sempre a mais
linda rosa é aquela que embe-
leza o nosso jardim. Não se

esqueçam de dar água e sol às
vossas rosas para que elas
possam crescer e florir para o
mundo, mas nunca deiam em
demasia para não as sufocar
com tanta abundância.

Agora só nos resta esperar
para ver se bem ou mal prote-
gemos as nossas roseiras, na
esperança que voltam a dar
rosas na próxima Primavera.

Mário Carvalho

(514) 484-3795
Ligue e escute uma mensagem

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

- Chamada gratuita  -

Vária

Caixa de Economia Portuguesa
Horário das Festas
A Caixa de Economia dos Portugueses informa os seus

membros de que a sua Caixa estará fechada nos dias 27 e 28 de
Dezembro, assim que a 3 e 4 de Janeiro. Nos dias 24 e 31 estará
aberta até o meio-dia. Os serviços automáticos funcionam
porém, como de costume, 24/24 hrs.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Vária
Confessionário

Todas as viagens a Portugal são melhores. Batatinhas e o seu
personagem imaginário preferido. Cantando e ouvindo música, é
como passa os tempos livres. É o Carlos Rodrigues, fadista da nossa
Comunidade.

José de Sousa
VP- Como se define a si

próprio?
CR- Um tipo cheio de paciên-

cia.

VP- Qual a sua melhor
virtude?

CR- Saber respeitar os outros e
escutá-los.

VP- E o seu pior defeito?
CR- Ser teimoso.

VP- Qual a sua melhor
recordação de infância?

CR- Quando a família estava
toda junta, coisa que agora,
infelizmente, não acontece.

VP- Se voltasse atrás, o que
preferia não repetir?

CR- Ter imigrado.

VP- Quando criança, que

profissão sonhava vir a ter?
CR- Ser piloto de avião.

VP- O que significa para si
a vida?

CR- Saber aproveitá-la en-
quanto ela passa.

VP- Em que época histórica
gostaria de ter vivido e por-
quê?

CR- Na Pré-História, porque o
meio ambiente era mais puro.

VP- Qual é o melhor sítio
do mundo?

CR- O melhor sítio no mundo
é Lisboa.

VP- E o pior?
CR- Onde não nos sentimos

bem.

VP- O que é viver imi-

grado?
CR- É viver com saudade toda

a vida.

VP- Qual a viagem mais
agradável que fez?

CR- Todas as vezes que viajo a
Portugal.

VP- Quais as caracterís-
ticas que mais admira no
sexo oposto?

CR-  A lealdade.

VP- O que mais o incomoda
nos outros?

CR- A hipocrisia.

VP- Como costuma ocupar
os tempos livres?

CR- Cantando, ouvindo músi-
ca, e passeando.

VP- O que mais lhe agrada
no seu trabalho?

CR- Os dias de folga...

VP- E o que mais lhe desa-
grada?

CR- Os dias de trabalho...

VP- Em que é que mais
gosta de gastar dinheiro?

CR- Comes e bebes.

VP- Qual o seu prato pre-
ferido?

CR- Bacalhau com natas.

VP- Qual a sua canção
preferida?

CR- Não tenho canção pre-
ferida, mas gosto muito de mú-
sica latina.

VP- Qual o melhor livro
que leu.

CR- Brumas da Memória

VP- Qual o melhor filme
que viu.

CR- Sofrimento de Amor

VP- Que notícia gostaria de
encontrar amanhã no jornal?

CR- A Paz está no mundo

VP- Qual o seu personagem
imaginário preferido? Por-
quê?

CR- Batatinhas, porque não
passa cartão a ninguém.

VP- Se fosse invisível para
onde iria? Para ver e ouvir o
quê?

CR- Ir ouvir o que não me
dizem na frente, e também i que
falam nas minhas costas.

VP- Qual a personalidade
internacional que mais ad-
mira e porquê?

CR- Koffi Annan, tem tentado
por a Paz no mundo.

VP- E qual a personalidade
nacional?

CR- Jorge Sampaio

VP- O que pensa deste
confessionário?

CR- É querer saber de mais,
mas não deixa ser interessante.

VP- Se fosse todo-pode-
roso, qual a principal medida
que tomaria?

CR- Mudar a justiça, porque
não existe justiça.

VP- Qual o provérbio em
que mais acredita?

CR- Quanto mais me batem,
menos eu gosto de ti, ou seja, cá
se fazem, cá se pagam.

Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua felicidade.
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode ocorrer
o aparecimento de fungos.
Dinheiro: Com muito trabalho conseguirá alcançar o sucesso.

Número da Sorte: 46
Números da Semana: 8, 22, 39, 41, 48, 49.

Carta da Semana: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: Seja mais receptivo às investidas da sua cara-metade.
Saúde: Possibilidade de ocorrência de uma crise alérgica.
Dinheiro: Este período não é favorável ao investimento.

Número da Sorte: 49
Números da Semana: 2, 14, 19, 23, 25, 29.

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor: Não seja tão exigente com as pessoas que o rodeiam.
Saúde: Possibilidade de fortes dores de cabeça.
Dinheiro: A sua inteligência conduzi-lo-á ao êxito que tanto

deseja e merece.
Número da Sorte: 53
Números da Semana: 7, 11, 23, 25, 29, 45.

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia.
Amor: É provável que sofra uma traição que o deixará
arrasado.
Saúde: Possibilidade de problemas na coluna.

Dinheiro: Plano bastante favorecido.
Número da Sorte: 59
Números da Semana: 1, 3, 20, 39, 44, 45.

Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Semana bastante pacífica a nível familiar.
Saúde: Possibilidade de um problema respiratório.
Dinheiro: Invista em si. Inscreva-se numa actividade que lhe
dê prazer.

Número da Sorte: 14
Números da Semana: 11, 22, 29, 35, 36, 42.

Carta da Semana: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-metade.
Saúde: Possível inflamação dentária.
Dinheiro: É provável que surja a oportunidade, pela qual
esperava, para dar andamento a um projecto que tinha parado.

Número da Sorte: 11
Números da Semana: 14, 20, 36, 38, 42, 43.

Carta da Semana: O Sol, que significa Protecção e
Germinação.
Amor : Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as
preocupações profissionais.
Saúde: Possíveis problemas de obstipação.

Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-
lo.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 2, 13, 20, 24, 39, 42.

Carta da Semana: 4 de Paus, que significa Ocasião
Inesperada, Amizade.
Amor: É possível que encontre alguém que não via há muito
tempo.

Saúde: Regular.
Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças.
Número da Sorte: 26
Números da Semana: 1, 5, 9, 11, 18, 23.

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Lembre-
se que eles têm vida própria.
Saúde: Não ande à chuva.

Dinheiro: Período de grande estabilidade.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 8, 19, 22, 39, 45, 49.

Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades.
Amor: A instabilidade fará parte da sua semana. Cuidado para
não magoar quem lhe é querido.
Saúde : Período susceptível à insónia.

Dinheiro: A impaciência e inconstância podem trazer-lhe alguns dissabores.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 14, 25, 26, 38, 40, 44.

Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material, Amorosa ou Fria.
Amor: Honre os seus compromissos.
Saúde: Respeite os limites do seu corpo. Não exagere na
prática de exercício.

Dinheiro: O seu sucesso está garantido, mas tenha cuidado para não se
deixar levar pela ilusão do poder.
Número da Sorte: 35
Números da Semana: 2, 6, 9, 10, 15, 19.

Carta da Semana: A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso.
Amor: Não seja demasiado rabugento com o seu amor.
Mantenha a boa disposição e divirta-se.

Saúde: Cuidado com o excesso de sal nos alimentos.
Dinheiro: Mantenha o seu ritmo de trabalho e não se deixe abalar pelos
obstáculos. Assim não vai deixar o seu trabalho atrasado.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 25, 29, 30, 39, 45, 49.
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Aménagement Paysager L’Artisan
Procura homem para trabalho em muros e
chãos de pedras. Com experiência. Boa
remuneração – entre $15 e $20 por hora.

Contacte David.
(514) 979-5604

Vária
Noite de consoada

Manuel Carvalho
 
A quadra do Natal  é tempo de  reflexão e  confraternização mas

também de  saudade. Saudade que para muitos emigrantes
portugueses  começou cedo, em verdes anos,  na guerra colonial.

Pouco passava das dez horas da noite e na caserna do 1o  pelotão
já se bebera até chegar como o dedo. O Fernandes sacou do
realejo e largou a tocar modinhas do Minho. Todos se puseram a
dançar, os dorsos nús cobertos  de reflexos acobreados.

- Puxa pela garganta, Fernandes. Mostra a esta malta quem são
os nortenhos - gritou o Pacaça. Levou uma cerveja à boca e a
maçã-de-adão começou a subir e a descer no pescoço de touro.

- Cinco segundos, hem! Quem é capaz de fazer este tempo?
Alguém tem peneiras? - desafiou ao redor, de olhos envinagrados.

Mas ninguém lhe ligou. Dançava-se e bebia-se por entre
guinchos ululantes. O odor dos corpos suados misturava-se com
o cheiro azedo da cerveja entornada. O Pacaça agarrou outra
cerveja e recomeçou a sua corrida contra o tempo: um.. . dois. . .
três... quatro segundos.

Ufano, os olhos negros incendiados, desafiava a malta.
- Hei-de chegar aos três segundos ainda esta noite - taramelava,

numa dança de ébrio.
O Barão começou a cantar:
«Estou farto deles»
E o pelotão acompanhou-o em coro:

«Da chicalhada,
Esses pançudos,
Que não fazem nada».

Américo segurou Mendes por um pulso.
- Quero-te mostrar uma coisa - ciciou-lhe ao ouvido.
Nos olhos já lhe bailavam meia dúzia de Sagres.
- Anda daí.
A malta continuava a cantar:

«Vai prá mata
Ó meu malandro.
Por tua causa
É qu’eu aqui ando».

Mendes, acabou de beber a cerveja e deixou-se conduzir.
Américo tirou a mala de debaixo da cama e abriu-a.

- Olha! Tá lindo, não tá?
Mendes segurou a fotografia. O rosto traquinas do filho do

Américo fê-lo engolir em seco.
- Tá lindo, não tá? - insistia a voz cheia de lágrimas do Américo.

«Abre a cantina,
Ó cantineiro,
Anda co’a malta
Caga no Primeiro».

- Quando penso que hoje é noite de consoada! - - soluçava o
Américo.

O Fernandes estava fantástico nessa noite, quase fazia o realejo
falar. Os corpos contorciam-se, alucinados, ululantes. O Barão
saltou para cima duma cama:

- Meus senhores, vamos beber em honra da malta que está nos
postos de sentinela esta noite.

Foi então que uma ideia genial chispou naquele mar de álcool.
- E se lhes fossemos levar uma pinga? - juntou uma voz.
Como por magia, uma garrafa de bagaço nasceu das mãos do

Pacaça.
- Em frente, marche! - comandou o Barão.
À aproximação daquele mar proceloso, as sentinelas gritavam,

alarmadas:
- Quem vem lá?
- É o pai Natal que te trás um presente - respondia-lhe o pelotão.
E sem tempo para uma resposta, a garrafa de bagaço começava

a gorgolejar garganta abaixo dos felizes con-templados.

da República dá posse a minis-
tros e secretários de Estado e,
quatro dias depois, dissolve o
Parlamento?” “Em Julho, para
não dissolver o Parlamento,
ouviu-se toda a gente. Estive-
mos três semanas à espera que

se ouvissem os partidos, o Con-
selho de Estado e uma vintena
de personalidades, certamente
importantes. E então agora,
para tomar uma decisão destas,
de consequências tão gravosas
para o País não se ouve nin-
guém? Há aqui qualquer coisa
que não bate certo”, afirmou
Santana Lopes, com a sala em
apoteose.

O primeiro-ministro prome-
teu não deixar o assunto mor-
rer por aqui, já que, disse, “eu
ainda não contei metade da
história”. Certamente que a
versão dessa metade da his-

tória será contada durante a
campanha eleitoral. Para já,
Santana lança algumas pistas
que entroncam na tese das
pressões económicas. Segundo
disse, o Governo mexeu com
determinados interesses ins-
talados, nomeadamente os dos
que “promovem a fuga ao fisco e
os que temem o fim do sigilo
bancário”.

Sampaio responde
Perante estes ataques Jorge

Sampaio foi obrigado a reagir
ontem à tarde. E fê-lo numa
breve declaração aos jorna-
listas no Palácio de Queluz,
pouco antes de se encontrar
com o presidente da Bulgária,
Giorgy Parvanov. “Como com-
preendem não posso nem devo
ser condicionado. Após ouvir os
partidos políticos com assento
parlamentar e o Conselho de
Estado prestarei todos os escla-
recimentos aos portugueses. Até
lá concerteza que continuarei,
como sempre, pau-tado pelos
princípios da serenidade emo-
cional, da boa fé e da lealdade
institucional”, declarou Sam-
paio com ar sério e grave, não
conseguindo esconder que se
tinham quebrado, sem remé-
dio, as relações institucionais.

Dissolução
Na segunda-feira à noite,

como Santana Lopes já tinha
um nome para substituir Hen-
rique Chaves, foi combinado
entre Belém e São Bento que
na terça-feira de manhã have-
ria um telefonema entre os
respectivos gabinetes. Esse
contacto não aconteceu. Na
terça-feira, quando Santana
Lopes foi almoçar com o pri-

meiro-ministro de Cabo Verde
sentiu que algo não estava bem.
Seria informado depois que o
Presidente queria aprofundar
nessa noite a conversa de se-
gunda-feira de manhã. Às
18h00 ficou a saber que Sam-
paio queria dissolver a Assem-
bleia da República, e, por con-
seguinte, o Governo da coli-
gação PSD-CDS/PP.

O mais notável
Benjamim Silva

Explique-se Senhor PRESIDENTE!
Cont. da pág. 1

Durante dois meses a esta-
ção de TV “CBC” teve o su-
porte de 500.000 a 700.000
espectadores, para cada episó-
dio do concurso “O Mais Notá-
vel Canadiano”. De uma a outra
costa os canadianos viram,
ouviram e votaram; mais de
um milhão de votos a decidir o
resultado final que a seguir
indicamos:

1º Tommy Douglas, pai da
assistência médica para todos.

2º Terry Fox, paladino da luta
anticancerosa.

3º Pierre Eliot Trudeau, anti-
go Primeiro-ministro.

4º Sir Frederick Banting,
cientista que descobriu a insu-
lina.

5º David Susuki, cientista do
meio-ambiente.

6º Lester B.Pearson, antigo
Primeiro-ministro.

7º Don Cherry, comentador
de hóquei.

8º Sir John A. MacDonald, o
inicial Primeiro-ministro.

9º Alexandre Graham Bell,
inventor do telefone.

10º Waine Gretzky,  um dos
mais célebres hoquistas.

A nossa longa experiência de
votos, votantes e respectivos
resultados, já nos vai habi-
tuando à perplexidade des-
pertada naqueles que os ana-
lisam atentamente. Da justiça
ou injustiça da classificação
acima indicada, muito teriam a
dizer os nossos leitores; enviem-
nos, pois, as vossas opiniões e
comentários que permitam

uma futura interpretação crí-
tica.

Anotamos ainda que, a pri-
meira das dez razões apontadas
num artigo da “Associated
Press”, para os americanos
(EUA) se mudarem para o
Canadá, é a existência de um
sistema universal de assistência
médica.Certamente não é pura
coincidência mas sim uma

constante preocupação — a
problemática da saúde.

Retornemos, entretanto, ao
tema “O Mais Notável”. Já pen-
saram quão difícil seria res-
ponder à pergunta : “Qual é o
mais notável português?”. As-
sim, aqui vos enviamos outro
convite: escrevam-nos indi-
cando aquele Português que
considerem ser digno da honra
do “Mais Notável”.

Cá pelo meu lado, resolvi
escolher o “mais notável cida-
dão mundial”. Rapidamente e
sem dificuldade apresentaram-
se-me três finalistas:

- A Mãe que sem interrupção
cuida dos filhos e do marido.

- O Pai que sem descanso
trabalha para o bem estar da
família.

- O Filho que, dia a dia, ca-
minha para a Escola onde busca
a sua valorização.

Percorrendo o longo trajecto
que vai do notável canadiano
ao cidadão mundial, não sen-
tem, como eu, a quase infinita
distância que separa o espec-
táculo televisivo da realidade
familiar?
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Guia do Consumidor
CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR

CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO
EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL

EM  07  DEZEMBRO 2004
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est            273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância 842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal 313-6465
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval) 681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá 844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo 254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle 366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse 435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses 842-8077
Casa dos Açores do Quebeque              388-4129
Centro de Ajuda à Família              982-0804
Centro Português de Referência           842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo  353-1550
Clube Oriental Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal de Montreal              844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo 353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho              768-7634
Ass.Port.West Island                               684-0857
Português de Montreal 739-9322
Sporting Clube de Montreal 499-9420
Sport Montreal e Benfica 273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz                844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval            687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família              376-3210
Igreja Nova Unção              593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal              849-9901

Consulado Geral
de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA

2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

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

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent                     844-8738

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent            232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: (514) 277-7778

(514) 862-2319

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
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

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

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

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

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

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

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este               288-2082

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

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

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

RESTAURANTES
CANTINHO
3204 JARRY E              729-9494

CASA VINHO
3750 MASSON              721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.              844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E              861-4562

TASCA
172 Duluth E              987-1530

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent                                    845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                              725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                              947-1479

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

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent                                   843-7282

José Moniz Mendonça
1910-2004

Faleceu em Montreal, com 94 anos de
idade, no dia 2 de Dezembro de 2004, o Sr.
José Moniz Mendonça, natural  Da Maia,
São Miguel, Açores.

Esposo da já falecida Sra. D. Mariana
Serpa, deixa na dor seus filhos Alexandrina
(José Cabral), Eulália (Cristiano Pacheco),
Eduarda (Alain Miller) e Antonio José (Luisa
Mendonça); seus netos, John, Tom, Jorge,
José Fernando, Jeneffer, John, Julia, Steven, Mariana, Kevin e
seus conjugues respectivos; seus bisnetos, Joe, Xavier, Amelie
e Gabriel, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Eduino Martins
O funeral teve lugar no dia 4 de Dezembro de 2004, após

missa de corpo presente, na missão Santa Cruz, seguindo depois
o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-François d’Assise,
onde foi a sepultar.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer
a todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que
lhe foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido,
bem como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe
tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na
liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que será celebrada
hoje, dia 08 de Dezembro de 2004, pelas 18h30 na Missão Santa
Cruz, e também, na liturgia do 1 o mês em sufrágio, que será
celebrada no dia 2 de Janeiro de 2005, pelas 11h30, na Missão
Santa Cruz.

†

A Imaculada Conceição
Amélia Oliveira-Vaz

A Imaculada Conceição é um
dogma de fé definido pelo Ma-
gistério da Igreja, em 1854, faz
agora 150 anos. A fé, no nasci-
mento da Mãe de Deus, sem
mácula original, existia há
muitos séculos, pois o povo
cristão há muito a tinha acla-
mado como Imaculada e não só
em Portugal.

No final do séc. XII, em cento
e cinquenta universidades era
a ideia defendida com verdade.
Em Portugal, nas Universi-
dades de Coimbra e de Évora,
era defendido o facto da Ima-
culada Conceição de Maria.

Diz-se que com a conquista
de Lisboa aos Mouros em 1147
o culto da Imaculada começou
a aumentar.

Em 1320 o Bispo de Coimbra,
D.Raimundo, determinou que
na Catedral da cidade se cele-
brasse anualmente a 8 de De-
zembro, a festa da Concepção
de Nossa Senhora, como já se
fazia noutras terras.

A Rainha Santa Isabel, em
Lisboa, na Igreja da Santíssima
Trindade, organizou a primeira
capela que na península ibérica
foi dedicada à Concepção de
Maria, mãe de Jesus.

D.João II em 1483 fez a pé o
caminho desde a cidade de
Matosinhos até ao Porto, para
venerar Santa Maria da Con-
ceição.

Em 1497 o Papa Inocêncio
VIII aprovou a ordem de Nossa
Senhora da Conceição, fun-
dada em Espanha por Beatriz
da Silva, uma religiosa por-
tuguesa.

Também faz parte da história
desta grande devoção dos por-
tugueses o facto de ter sido D.
Nuno Álvares Pereira o “Santo
Condestável”, que mandou
construir em Vila Viçosa a
Capela de Nossa Senhora da
Conceição que em 1646 seria
declarada Padroeira Nacional
e Rainha da Nação.

É ao rei D. João IV que Portu-
gal ficou a dever que a Senhora

da Conceição fosse declarada
Padroeira Nacional.

As cortes estiveram reunidas
em Lisboa desde 28 de No-
vembro de 1645. A 16 de Mar-
ço de 1646 propôs o rei que se
declarasse Nossa Senhora da
Conceição, defensora e pro-
tectora da Pátria.

O resultado desta proposta
consta da Provisão Régia de 25
de Março de 1646.

O acto ficou escrito no docu-
mento com a proclamação do
Rei e das Cortes declarando
continuarem  a  promessa  de
D. Afonso Henriques, o primei-
ro rei da Nação, de venerar
com particular afecto a sole-
nidade, numa festa da Imacu-
lada Conceição em Vila Viçosa,
por ser a sua primeira casa com
esta invocação na Península
Ibérica.

Foi no dia 25 de Março de
1646, festa da Anunciação do
Anjo Gabriel a Maria, que se
efectuou na Capela Real em
Vila Viçosa a primeira sole-
nidade do juramento da Corte.
Assim, Maria da Imaculada
Conceição é representada por
uma imagem de estilo gótico,
coroada com a coroa real, sen-
do a protectora de Portugal.

Desde esta altura mais ne-
nhum rei de Portugal pôs na sua
cabeça a coroa real que per-
tencia a Nossa Senhora.

Isto dois séculos antes da
Imaculada Conceição ser pro-
clamada como dogma de fé em
todo o mundo, em 1854.

Depois da narração de factos
históricos, lembro os factos que
podemos ler na Bíblia e no No-
vo Testamento.

No primeiro livro da Bíblia, o
Génesis, podemos ler que Deus
disse à serpente que induzira
Eva a desobedecer à proibição
que Deus lhe fizera e ao seu
marido ”Porei inimizade entre
si e a mulher”.

Nos Evangelhos que narram
o nascimento de Jesus, o Anjo
Gabriel que fez à jovem Maria
o anúncio da sua maternidade
saudou-a assim: ”Eu te saúdo ó
cheia de graça”.

Quando Maria foi visitar a sua
prima Isabel que ia ser mãe de
João e que passaria a ser deno-
minado de Baptista, ela saudou
Maria dizendo-lhe:”Bendita
sois entre as mulheres”.

Maria, quando cantou o Hino
de Acção de Graças conhecido
como “Magnificat” disse: “To-
das as gerações me chamarão
bem-aventurada”. Em 1958
quando a vidente Bernadette
em Lurdes viu uma senhora,
perguntando quem ela era, a
senhora respondeu : “Eu sou a
Imaculada Conceição”.

Não era vulgar que uma jo-
vem de origem tão humilde e
iletrada conhecesse a deno-
minação que já era dada a Nos-
sa Senhora.

Leia e divulge

A Voz
de PortugalFernandino Silva

Faleceu em Montreal, o Sr. Fernandino Silva, natural de
Pousadas, Alcanena, Portugal.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O Sr. Fernandino Silva será exposto hoje, dia 8 de De-
zembro, das 14h00 às 17h00, e das 19h00 às 22h00.

 O funeral terá lugar sexta-feira, dia 10 de Dezembro de
2004, pelas 10h00, na missão Santa Cruz.

†
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Serviços &  negócios
PRECISA-SE

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral.

Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238

(514) 708-3207

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

(514) 820-5247

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

Arlindo (Alain) Velosa

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

ALUGA-SE

Empregada de balcão, tempo parcial.
Tel. (514) 272-0362

Aluga-se 2 apartamentos – 3 1/2 e 4
1/2, situados no 3472 St-Denis, em
frente ao Metro Sherbrooke.

Tel. (514) 281-1012
João Colasso

DIVERSOS

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

Olga : 582-1771

Procuramos empregada para trabalhar
à caixa.

Tel. (514) 278-7047

RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,

no 514.685.0409

Linda, de la main
aux cartes

Vidente com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo. Rosa

Tel.: (514) 278-3956

Procuramos pessoa responsável para
limpeza de escritório situado em West
Island, a tempo parcial. Deve possuir
carro.

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

Ahuntsic
Renovado com bom gosto. Próximo

do Metro. Cave terminada.
Grande terreno. Privado

Vimont- 189 000$
Impecável. Renovado. Cozinha em
carvalho. Lareira. Terrasso. Porta
“Patio”. Cave terminada. Garagem.
Piscina

Villeray
Impecável. 30’ de fachada. Magnífico.
Renovado. Madeiras em carvalho.
4x41/2;1x1/2 .Cave terminada. Garagem.

Villeray - 449 000$
30’ de fachada. 4x41/2,  1x71/2 .
Rendimento 34 420$. Cave metade
terminada.

Villeray - 349 000$
30’ de fachada.

Muito bom estado, próximo do Metro.
2x4 1/2, 1x71/2. Cave 6’.

Villeray - 369 000$
Magnífico. Impecável. Renovado
com materiais de qualidade, 2x31/2 ,
1x61/2 , possibilidade de fazer outro

Villeray - 199 000$
Sector procurado. Renovado. 3
Quartos fechados. Grande terreno.

Duvernay - 199 000$
Renovado. Impecável “split” 3 qtos.,
cave terminada, piscina, grande
terreno. “Thermo pompe”.

Partilha-se contentor para Ponta
Delgada, São Miguel.

Contactar a
Agência de Viagens

Algarve.

Tel. (514) 273-9638

Vende-se, na cidade de Leiria,
apartamento de dois quartos, com
salão, cozinha, garagem e arru-
mação. Informe-se depois das 18
horas.

(514) 389-8142

VENDE-SE

Procuramos jovem (m) a tempo
parcial, para trabalho geral de
escritório e atendimento ao público.
Falar francês e inglês.

Apresentar-se no
4117-A Boul. St-Laurent,

e falar com o Marco.

Cede-se quota de restaurante, com
capacidade de 1000 pessoas, em
Esgueira, na zona de Aveiro, devido
a problema de saúde. 260,000 Euros.

Tel: (514) 344-4609

Marché Duchemin
et Frères IGA

Procura vendedor de peixe. Tempo
inteiro. Contactar o Sr. Bernard
Amaral.

Tel. (514) 336-8085
Soares & Filhos procura homem ou
rapaz, cortador ou que queira aprender
a cortar carne.

Tel. (514) 288-2451
Cabeleireiro/a com experiência,
interessado/a a trabalhar por sua
própria conta, no Plateau,

telefone para o
(514) 521-2364

Procuramos pessoa para
acompanhar e tomar conta se
senhora idosa, que mora sozinha,
semi autónoma, para trabalhar e
dormir em casa privada. Tomar
conta e cuidar da senhora,
cozinhar e trabalho doméstico.
Bom salário, comida e cama
incluídas. Duplex no Boul. Gouin,
em Montreal Norte.

Tel: (514) 844-6928,
depois das 18h00.

Acura 1.6 EL “Edição Desportiva”
1997, 4 portas, preto, automático,
todo equipado. 165 000 km.
Impecável.

$8800
Tel. (514)337-4807

Vende-se ou trouca-se belíssimo
apartamento na cidade de Santarém,
junto ao novo hospital. 3 grande qts,
salão c/ lareira, cozinha e 2 casas de
banho.

Informar-se no
514.326.9088

Pratos caseiros já preparados:
rissóis, pastéis, fritos e bolos de

Natal, e outros. Refeições
completas para fora.

Tel. (514) 387-0873
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Desporto
FORMULA1
Os testes, os ditos e um tudo da F-1

Hélder Dias

 Antes de falarmos dos últi-
mos testes efectuados em Xerez
de la Frontera, em Espanha,
aonde estiveram presentes um
grande bloco de equipas, quero
louvar a ideia e ao mesmo tem-
po o contributo de Michael
Schumacher, Jean Toodt e de
todo o pessoal da FERRARI ao
colaborarem no passado do-
mingo, em França, no desfile
para angariação de fundos do
“Institut du cerveau et de la
moelle épinière”. Descendo a
famosa avenida Champs-É-
lysées ao volante do seu Fer-
rari, milhares de pessoas aplau-
diram o hepta-campeão do
mundo de Fórmula1.

Heikki Kovalainen, Finlan-
dês, Campeão 2004 da Serie
Nissan World, venceu no de-
correr da noite de domingo no
Estádio da França, não so-
mente o Campeão do Mundo
da F1 Michael Schumacher em
Ferrari, como também o
Campeão Mundial de Rallis ,
Sebastien Loeb, em WRC.

“Não é todos os dias que se bate
um Schumacher”, afirmava o
jovem prodígio do desporto

motorizado. Recorde-se que
este evento (A CORRIDA dos
CAMPEÕES) é realizado a-
nualmente num estádio e con-
ta com a presença dos melhores
pilotos do mundo, defrontando-
se entre si paralelamente.

Como sabemos, rapidamente
nos aproximamos da nova épo-
ca 2005, como tal, pilotos, enge-
nheiros, mecânicos, aeromo-
delistas, etc. não perdem tempo
em tentar, dar o melhor de si
mesmo, ao construírem mono-
lugares altamente perfuman-
tes, fiáveis e competitivos, espe-
rançados nos futuros resulta-
dos em pista. Eis, pois, o porquê
de uma Ferrari contratar o
espanhol Marc Gene (30 anos
de idade), ex-Minardi e Willi-
ams, para seu piloto ensaiador,

este que fará a dupla, com o
veterano Luca Badoer. Entre-
tanto, enquanto no passado
mês de Novembro, em Barce-
lona, Filipe Massa “Sauber” era
o piloto mais rápido em pista,
desta feita, nos últimos testes
em Xerez de la Frontera, Jac-
ques Villeneuve “Sauber” seria

o mais veloz, o mais agressivo
em pista, rodando menos voltas
que os seus mais directos com-
petidores.

Villeneuve, realizou um tem-
po de 1,28,347 seg., seguindo-
lhe os Ferraris de Luca Badoer,
com 1,29, 191seg. e Marc Gene
(1,29,483 seg.), Ralf Schuma-
cher “Toyota”, Fisichella “Re-
nault”, Wurz “McLaren”, Klien
“Red Bull”, Sato “Bar”, Pedro
de la Rosa “McLaren” e Rossita
“Bar” seriam os restantes pilo-
tos a completarem este bloco de
dez participantes.

“O estado da pista não era dos
melhores, antes pelo contrário,
estava lastimoso, razão pela qual
nos concentramos a trabalhar
no desenvolvimento dos pneus
Michelin, permitindo-nos, ao

mesmo tempo, de melhor com-
preender o estilo de pilotagem de
Jacques”, explicava o engenhei-
ro da Sauber, Sr. Giampaolo
Dall’Ara. A Sauber voltará aos
testes em pista, nos dias 14 a 16
de Janeiro, em Valência.

Mark Webber “Williams” ex-
Jaguar, diz que a sua nova equi-
pa deve tirar enormes lições da
época 2004, para este ano po-
der arrematar os frutos per-
didos. Confiante, Webber pre-
vê, logo a partida, certas vito-
rias da sua equipa e no que diz
respeito às modificações do
motor para 2005, (menos po-
tência) Webber é categórico...
“Nós, os pilotos, não somos con-
sultados no que respeita as modi-
ficações feitas neste desporto, o
que é verdadeiramente lamen-
tável... Só nos resta adaptar
como o temos vindo a fazer” dizia
Marc Webber, que espera im-

pacientemente o primeiro
Grande Prémio da época, este

a ser corrido no seu país natal,
a Austrália. Por seu turno, a
equipa Red Bull (ex-Jaguar),
intensificaram o trabalho, tanto
em Catalunha como em Xerez
de la Frontera. Crhistian Klien
e Vitantonio Liuzzi não perde-
ram tempo em se habituar ao
novo monolugar com as cores
da Red Bull, este, todavia com
o motor V10 da Cosworth. En-
tretanto, David Coulthard afir-
mou que o seu futuro na F1
deverá passar pela Red Bull
“[...] Não o posso afirmar concre-
tamente, mas dentro de dias,
estarei a altura de o poder fazer”
declarava Coulthard.

Com a nova restauração da
equipa BAR, Jenson Button diz-
se o futuro Campeão do Mundo
Britânico da Formula 1. “Se
acaso não o for desde já, esta
época, não ficarei desiludido,
pois, conscientemente sei que,

tanto a equipa como eu, tudo
faremos para que tal facto acon-

teça.” dizia Button, depois de ter
sido reconhecido pela revista
Autosport, no Grosvenor Hous-
se Hotel Park Lane pelas su-
as ”performances” no decorrer
da época 2004.

Giancarlo Fisichella, a nova
aquisição da Renault, diz ser o
momento ideal para voltar à
equipa. “Tanto o motor R24-
08como os pneus e o chassi são
novos para mim, o que difi-
cultam um pouco mais a minha
adaptação, mas o motor é verda-
deiramente mais potente, mesmo
a baixo regime. Quanto ao chas-
si, a mecânica é excelente, per-
mitindo uma forma de pilotagem
impressionante”.

A Toyota vai equipar a JOR-
DAN com os seus motores já
esta época 2005, anunciou a
construtora Japonesa depois de
ter sido assinado um contrato
de um ano. A Jordan, que vinha
a ser equipada com motores
Ford, terá agora à sua dispo-
sição os novos RVX-05 da To-
yota.

No último dia de testes em
Xerez de la Frontera, os McLa-
ren de Alexandre Wurz e Pe-
dro de La Rosa foram mais
rápidos de 2 milésimos de se-
gundo que Jarno Trulli “To-
yota” e Luca Badoer “Ferrari”.

 No próximo encontro, fare-
mos uma análise ao que foi o
Campeonato do Mundo da
F1 2004. Até lá, guarde sempre
este conselho amigo e nesta
quadra festiva, por favor seja
PRUDENTE nas estradas, e se
conduzir, não beba.

A vida de Luís Figo em imagens
Luís Figo vai lançar ainda

este ano uma fotobiografia
intitulada «Figo, Um ano na
vida de Luís Figo», realizada
pelo fotógrafo inglês Hamish
Brown, que acompanhou o
jogador durante 12 meses.

O lançamento por parte da
Fundação Luís Figo será rea-
lizado a 10 de Dezembro, e a
primeira fotobiografia de joga-
dor do Real Madrid «inclui
fotos inéditas e depoimentos de
personalidades importantes
nacionais e internacionais,
realizadas ao longo da época de

2003/04». Terá edição portu-
guesa. Foram registados os
«momentos mais íntimos da
vida pública e privada do joga-
dor português», e a produção
contou com a assistência de
Matt Brooke, ex-editor da revis-
ta Vogue e Arena Magazine.

O livro será produzido numa
série numerada e limitada a 20
mil exemplares. Por cada livro
vendido será oferecido um
brinquedo de Natal a uma
criança desfavorecida através
da Fundação do jogador.

Platini é que
sabe, Deco

Deco não consta entre a lista
de três candidatos ao prémio
de melhor jogador do ano em
2004, distinção da FIFA.

É uma óbvia injustiça, como
muitas outras, cometidas e por
cometer.

Deco foi simplesmente per-
feito no ano que passou. Ajudou
um clube da periferia da Euro-
pa a ganhar a Liga dos Cam-
peões, conduziu Portugal ao
segundo lugar no Euro 2004 e
chegou a Barcelona e parece
que nasceu por lá, ajudando e
muito ao excelente arranque
dos catalães. Henry, Ronaldi-
nho Gaúcho e Shevchenko
(todos notáveis futebolistas)
tiveram um ano bem menos
feliz. O francês foi medíocre no
Euro e inexistente nas compe-
tições europeias, embora bri-
lhante em Inglaterra. O bra-
sileiro entusiasmou mais nos
anúncios publicitários do que
em Camp Nou e o ucraniano
viu o Euro 2004 pela televisão,
caiu nas provas europeias e não
conseguiu que o rendimento
em Itália apagasse tudo o resto
que decorreu mal.

Numa coisa os três são mais
fortes do que Deco: na ima-
gem. Infelizmente, esta lista de
três permite concluir mais uma
vez que este prémio, decidido
por seleccionadores e capitães
de dezenas de países, não tem
o rigor que o nome da FIFA
exigiria.

Para mim, vale mais a opinião
de alguém como Platini do que
os votos de dezenas de des-
conhecidos sem currículo.
Enfim, qualquer um dos três
eleitos ficará certamente bem
na fotografia. Mas Deco mere-
cia mais.
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Desporto
Liga dos Campeões
Grupo H:  F.C. Porto   2 – 1  Chelsea

F.C. Porto
Pinto da Costa abandonou
o Tribunal de Gondomar

O presidente do FC Porto,
após mais de 12 horas de inter-
rogatório, abandonou o Tribu-
nal de Gondomar.

Pinto da Costa foi ontem
acusado de cinco crimes, ou
seja, dois de corrupção activa,
três de tráfico de influência e
um de falsificação de docu-
mentos.

O presidente do FC Porto
teve de pagar uma caução de
125 mil euros e está proibido de
falar com outro arguido do
processo. Foi ainda exigido o

termo de identidade e resi-
dência.

O F.C. Porto ven-
ceu ontem o Chel-
sea, por 2-1, no Es-
tádio do Dragão,
em jogo do Grupo
H da Liga dos Cam-
peões, e garantiu

um lugar na fase seguinte da
prova europeia.

A equipa de José Mourinho
foi a primeira a marcar, aos 33
minutos, por intermédio de
Damien Duff, mantendo-se a

desvantagem para os «dra-
gões» até ao intervalo. Aos 61
minutos, Diego igualou o mar-
cador com um pontapé cer-
teiro de fora da área. Aos 87
minutos, após cruzamento de
Quaresma, Mc-
Carthy surgiu
ao segundo pos-
te para cabece-
ar e fazer o tento
da vitória.
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