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O Velho Porto de Montreal
Um projecto de bilionárioPS e PSD ao ataque

A pouco mais de um mês das elei-
ções legislativas antecipadas, sobe o
tom da pré-campanha, com Santana
Lopes a apontar o dedo às alegadas
contradições de José Sócrates e a
acusar o PS de querer governar com
as políticas sociais-democratas. Os
socialistas respondem que o líder so-
cial-democrata é o «rei das trapa-
lhadas»

«Inacreditáveis» foi como Santana
Lopes classificou no domingo as con-
tradições do líder socialista, José
Sócrates, acrescentando que o PS

gostaria de ser governo com as polí-
ticas dos sociais-democratas.

«É significativo o contraste entre o
que disse e o que agora afirma», afir-
mou Santana Lopes, referindo-se a
declarações do líder socialista sobre
questões como a retirada dos bene-
fícios fiscais e a redução dos impostos.

Durante uma conferência de im-
prensa em que Santana Lopes prome-
teu falar da «sucessão de declara-
ções» do líder socialista sobre o Orça-
mento de Estado para 2005 e sobre as
propostas do PS, o líder social-demo-

crata começou por abordar as pro-
messas socialistas de obter uma taxa
de crescimento de 3% e de criar 150 mil
novos postos de trabalho. «É tecni-
camente impossível com um cresci-
mento de 3% conseguir um aumento
de 5% no emprego», afirmou Santana
Lopes, recordando que já o Orça-
mento apresentado pelo seu Governo
«chama-se Orçamento do cresci-
mento».

Outro dos «erros» de José Sócrates

Cont. na  pág. 2
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Continuidade e dignidade
Benjamim Silva

O maior avião de transporte
de passageiros do mundo

O Airbus A380, o maior
avião do mundo, foi revelado
ontem em grande, diante mi-
lhares de convidados, dos
quais, os líderes dos quatro
países fundadores do cons-
trutor de aviões europeu, em
Blagnac, perto de Toulouse.

O A380, que vai quebrar o
monopólio do Boeing 747 no
mercado dos “super-jumbo”,
representa um verdadeiro
desafio económico para Airbus
e simboliza o adiantamento
que tomou sobre o seu rival
histórico, o americano Boeing.

Este aparelho é o fruto “de
uma mistura de rigor e de so-
nho” no meio da cultura euro-
peia, sublinhou Natal Forge-

Ao iniciar a direcção deste vosso jornal
A VOZ DE PORTUGAL sinto-me, mais
por gratidão do que por tradição, obri-
gado a dirigir-lhes algumas palavras. É
vosso porque sem os ANUNCIANTES
não havia jornal; sem LEITORES não
interessaria aos anunciantes; e sem os
COLABORADORES nada haveria que
ler!

É, pois, nesta tripla vertente que se
focam todos os meus objectivos de direc-

ção para que haja a continuidade da tarefa que me foi transferida
por Armando Barqueiro e que, sem a amizade, a compreensão e
o apoio de Eduino Martins, não teria tido a coragem de iniciar.

Seria estultício da minha parte prometer fazer mais e melhor. Em
plena convincção comprometo-me, sim, a trabalhar com
dignidade para que este jornal mantenha o favor dos nossos
ANUNCIANTES, LEITORES e COLABORADORES. Se mais e
melhor resultar... não é minha obra, é vossa!

ard, presidente do construtor
de aviões europeu.

A fim de marcar o aconteci-
mento, Airbus tinha previsto
um verdadeiro show à ameri-
cana, misturando testemu-
nhos de proprietários de compa-
nhias aéreas, um “conto” imagi-
nário em sons e em luzes, e
alocuções de líderes europeus.

Dos 5000 convidados de Air-
bus, figuravam o presidente
francês Jacques Chirac e o seu
Primeiro ministro Jean-Pierre
Raffarin, o Primeiro ministro
britânico Tony Blair, o chan-
celer alemão Gerhard Schroe-
der e o presidente do governo
espanhol José Luiz Rodriguez
Zapatero.

O projecto de feiras no Velho
Porto se o Casino mudar de lugar

Susana Sequeira

O projecto de feiras no Velho
Porto se o Casino mudar de
lugar

Um importante promotor
privado, Canderel, propôs de
mudar os cais de Bickerdike e
Peel para poder erigir um cen-
tro de feiras com hotéis, restau-
rantes e lojas.

 No entanto, para conseguir
com que este projecto se pro-
longa e sobreviva, eles conside-
raram o facto de mudar de
lugar o Casino, que esta na Ilha
Notre-Dame, para o Velho Por-
to onde há mais vida e movi-
mento e desta maneira ajudar
ao financiamento do local de-
vido que as feiras só não con-
seguem pagar os custos do
projecto.

Lista dos custos
Projecto: 1.1 milhares de

dólares
Financiamento privado:

990M de dólares
Financiamento dos 3 gover-

nos: 66M de dólares
Terreno do federal: 52M de

dólares

O conjunto de empresas do
projecto como Canderel, Gru-
po Roche, Beïque, estam pen-

sando construir em centro de
750 000 pés quadrados ou seja
mais do que o Estádio Olímpico.
Segundo uma sondagem feita
em 2003, concordaram que a
cidade de Montreal neces-
sitava um centro de feiras de

grande reputação. Com efeito,
os principais promotores do
“Salon de l’Auto” ou “Salon
National de l’Habitation” quei-
xam-se do local actual ou seja

“le palais des congrès”, mas não
querem voltar ao Estádio Olím-
pico sendo considerado muito
longe da vida agitada do centro
da cidade.

No entanto, apesar do pro-
jecto já ser falado e ter meios de
financiamento, o Presidente do
cais está ainda indeciso e não
quer ceder dizendo que preci-
savam para as actividades do
porto. Sr. Corso, todavia, pensa

que essas actividades são im-
portantes para o porto mas
podem ser relocalizados para
assim utilizar os cais a fins
comerciais e turísticas.

PS e PSD ao ataque

apontados por Santana Lopes
refere-se à eliminação dos be-
nefícios fiscais, medida contes-
tada pelo líder socialista na
altura da aprovação do Orça-
mento de Estado para 2005,
mas que Sócrates já disse que
iria ser mantida durante este
ano, caso vença as eleições de
20 de Fevereiro. «Vale a pena,
em nome da estabilidade fiscal
manter aquilo que há três me-
ses se considerava irrespon-
sável?», questionou Santana
Lopes, lamentando que «me-
didas que eram na altura muito
prejudicais» sejam agora man-
tidas, «porque cheira a poder»,

com a justificação de que é «a
bem da estabilidade».

O combate à fraude na segu-
rança social, anunciado por
José Sócrates como uma das
prioridades dos socialistas, foi
também abordado pelo líder do
PSD, que lamentou a contes-
tação feita a essa medida quan-
do a mesma foi anunciada pelo
Governo.

«O que o PS gostaria era de
ser Governo pondo em prática
as políticas do PSD», frisou
Santana Lopes, acrescentando
que «não faz sentidoalguém

acusar o Governo de trapa-
lhadas políticas e depois fazer
tantas trapalhadas em questões
fundamentais».

Contra-ataque
A resposta socialista chegou

pela voz do coordenador opera-
cional da campanha socialista,
Jorge Coelho, também em con-
ferência de imprensa, que clas-
sificou Santana Lopes como «o
rei das trapalhadas».

Sobre as alegadas contra-
dições do Partido Socialista,
Jorge Coelho deixou um «con-
selho» a Santana Lopes: «Veja-
se ao espelho primeiro, ouça e
veja as declarações que já fez.»

Lamentando que até agora o
PSD tenha apresentado como
única proposta o choque fiscal,
«uma proposta que já tem três
anos», Jorge Coelho recusou a
ideia de que o PS tenha voltado
atrás quanto à questão da
retirada dos benefícios fiscais.
«É uma medida errada, que
retira à classe média condições
para colocar as poupanças»,
disse Jorge Coelho, insistindo
que o PS continua , tal como
José Sócrates disse na discus-
são do Orçamento de Estado
para 2005, a considerar uma
proposta errada.

«O que nós dizemos é que em
2005, e porque já está a decor-
rer a aplicação do Orçamento
de Estado, era irresponsável e
irrealista retirar esta proposta»,
esclareceu, acrescentando
que, caso o PS vença as elei-
ções legislativas de 20 de Feve-
reiro, em 2006, serão intro-
duzidas medidas que «indu-
zam à poupança».

Ainda relativamente às finan-
ças, o coordenador operacional
da campanha do PS reafirmou
que, este ano, o PS não irá nem
baixar, nem aumentar os im-
postos. «Os erros e os disparates
foram tantos, Pedro Santana
Lopes vai deixar o país numa
situação tão débil» que não
será possível descer os impos-
tos, frisou Jorge Coelho.

Cont. da pág. 1
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Trata-se de uma obra no va-
lor de cerca de 1,3 milhões de
euros que vai permitir levar
água a 300 explorações daquele
perímetro agrário, através de
13 quilómetros de condutas e
que inclui, ainda, a construção
de quatro reservatórios, dois
postos de bombagem e quatro
postos de distribuição públicos.

Com esta obra fica concluído
o abastecimento de água na-
quele POA, área onde vão,
também, ser intervencionados
quatros caminhos agrícolas.

 Falando no final da assina-
tura dos documentos, Noé
Rodrigues disse que este
empreendimento se insere
numa política que está a
ser desenvolvida em toda a
Região que visa garantir que
as explorações sejam “mais
viáveis, mais sustentadas, com
mais sucesso”.

 Noé Rodrigues anunciou,
também, que o próximo desafio
do Governo para esta área
é a distribuição de energia
eléctrica às explorações.

 Sobre o conjunto de inves-

Reforço do abastecimento de
água à lavoura da Terceira

 O secretário regional da Agricultura e Florestas, Noé
Rodrigues, presidiu, na Terceira, à  cerimónia de assinatura
do Auto de Consignação da Empreitada deConstrução do
Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Perímetro
de Ordenamento Agrário (POA) Altares/Raminho.

timentos que agora vão
ser feitos no POA Altares
/Raminho, que totalizam 2,5
milhões de euros, o governante
disse serem um exemplo do
empenho do Governo Regional
na criação de condições para o
sector agrícola, potenciando
“melhor reestruturação agrá-
ria, melhor reestruturação da
actividade produtiva e me-
lhores rendimentos” para os
produtores.

 Noé Rodrigues terminou a
sua intervenção dizendo que,
“apesar das dificuldades
que são sempre inerentes à
actividade agrícola e pecuária,
em particular”, pela sua dureza
e por circunstâncias cíclicas,
“devemos ter um discurso de
optimismo em relação ao fu-
turo” e reiterou o empenha-
mento do Governo no apoio aos
produtores e na intervenção em
toda a cadeia de produção,
nomeadamente através do
incentivo à modernização das
indústrias transformadoras,
tanto na fileira do leite, como na
da carne.

Portal Açores

O projecto foi abordado nu-
ma audiência, terça-feira, entre
o secretário regional da
Habi-tação e Equipamentos,
José Contente, e o responsável
pela implementação na ilha de
Santa Maria da estação de
rastreio e telemetria da ESA,
Poiares Baptista.

 Na reunião esteve pres
ente, ainda, o administrador da
Edisoft do grupo EMPORDEF,
Parreira de Campos.

 A estação móvel ficará ins-
talada na zona poente da ilha
de Santa Maria, e a Câmara.

Municipal de Vila do Porto
está envolvida no pro-
cesso, através da execução de
terraplanagens e criação de
acessos ao local.

 O Governo Regional man-
tém, em paralelo, o seu em-
penho na instalação de uma
estação fixa de rastreio e
telemetria, uma estrutura
que, para José Contente, repre-
sentará uma “janela de opor-
tunidades”, pois irá permitir
a observação da terra e

dos mares, nomeadamente:
a monitorização das ondas
do mar (altura, direcção, fre-
quência), controle e acom-
panhamento do tráfego marí-
timo internacional, vigilância
da movimentação dos navios
pesqueiros, acompanhamen
to de espécies migratórias
(cardumes de peixe para
a industria conserveira, por
exemplo).

 As valências da estação fixa
beneficiarão a classe cientí-
fica particularmente a Univer-
sidade dos Açores, o INMG
(Instituto Nacional de Mete-
orologia e Geofísica) e ou-
tros departamentos nacio-
nais, sendo também possível
a cooperação com países ter
ceiros em particular com os
Estados Unidos da América.

 O Governo Regional está
muito empenhado no desen-
volvimento deste projecto
de ponta pelas perspec-tivas
que abre, aos açorianos, no
sector das novas tecnologias de
informação.

Estação móvel de rastreio de
satélites de S. Maria operacional

Portal Açores

A estação móvel de rastreio e telemetria da Agência Espacial
Europeia (ESA) projectada para a ilha de Santa Maria deverá
ser instalada entre Julho e Agosto, acompanhando o
lançamento, a 1 de Novembro em Kourou (Guiana Francesa),
de um foguetão para a estação espacial ISS

PJ detém dois suspeitos de tráfico
de droga e apreende 13 mil doses

Portal Açores

A Polícia Judiciária (PJ) de Ponta Delgada anunciou na
quarta-feira passada a detenção de dois homens suspeitos de
tráfico de droga, no âmbito de investigações distintas que
permitiram apreender 9.750 doses de heroína e 3.572 de
cocaína.

Continente, em operações que
levaram, ainda, à apreensão de
outros objectos relaciona
dos com o suposto tráfico de
estupefacientes.

Depois de presente a
Tribunal para primeiro inter-
rogatório, um dos detidos
 ficou em prisão preven-
tiva, enquanto o segundo
será ouvido hoje para even-
tual aplicação de medidas de
coacção, disse a mesma fonte.

Segundo adiantou à agên-
cia Lusa uma fonte da PJ, os
homens, de 28 e 38 anos, foram
detidos no aeroporto de Ponta
Delgada quando chegavam do

Durante uma visita à fase fi-
nal das obras, a presidente da
Câmara Municipal de Ponta
Delgada adiantou que o pro-
grama da gala, agendada para
dia 30 do corrente, prevê a
recriação por um grupo de
teatro do ambiente vivido em
1917, aquando da inauguração
da sala de espectáculos.

Para o início de Fevereiro
estão previstos dois bailes
de Carnaval, uma tradição de
décadas do coliseu que, entre-
tanto, foi interrompida devido
ao estado de degradação
em que se encontrava a
infraestrutura.

Da responsabilidade do ar-

Gala marca reabertura do
Coliseu Micaelense

Portal Açores

Uma gala vai marcar a reabertura no final do mês do Coliseu
Micaelense, a maior sala de espectáculos dos Açores que foi
alvo de obras de recuperação que custaram seis milhões de
euros.

quitecto Rogério Cavaca, o
projecto de recuperação foi
“fiel” à estética original do
edifício, mas permitiu integrar
uma série de novas tecnologias
necessárias para vários tipos
de espectáculos, disse Berta
Cabral.

“Existe uma grande expec-
tativa na reabertura do Coli-
seu, um edifício simbólico, cul-
tural e social da vida de Ponta
Delgada”, sublinhou a autarca.

Com uma lotação máxima
de 1.500 lugares, o coliseu da
cidade de Ponta Delgada
vai ficar com condições para
receber espectáculos musicais,
circo, teatro, congressos, con-
ferências e exposições.

Inaugurado a 10 de Maio
de 1917, o coliseu foi adquirido
a particulares pelo municí-
pio, que assumiu a maioria
das acções (94 por cento)
da sociedade constituída para
a sua exploração.

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

Adélia Ferreira
Advogada

FERREIRA LEMPICKA Avocates

A legislação que regulame-
nta os apoios à Comunicação
Social privada nos Açores vai
ser revista em breve, estando
previsto, em paralelo, o reforço
das ajudas governamentais ao
canal público de televisão na
Região.

Depois de um encontro, no
Palácio de Sant’Ana, com o di-

rector da RTP/Açores, o chefe
do executivo açoriano referiu
que o diploma com as novas
regras de apoio aos OCS re-
gionais está a ser preparado
pelo secretário regional da
Presidência.

 Carlos César garantiu, tam-
bém, que o seu Governo vai
“continuar e até acentuar”
as ajudas à televisão públi-
ca açoriana, num modelo de
“complementaridade” que visa
“assegurar a sua capacitação”.

 Interrogado sobre a regi-
onalização da RTP/Açores, o
chefe do executivo salientou
tratar-se de uma iniciati-
va lançada pelo Governo da
República a quem compete,
por isso, dar-lhe seguimento.

 Embora admitindo a partilha

Governo Regional  rever
legislação sobre à
Comunicação Social

de responsabilidades na ges-
tão do canal regional da RTP,
Carlos César insistiu em que o
serviço público de televisão é
uma das responsabilidades do
Estado.

 “Quanto o Governo da Re-
pública avançou com a pro-
posta de descentralização da
televisão apenas pensou

em descentralizar custos”,
endossando encargos à Admi-
nistração Regional, sustentou.

 Porém, nesta como em out-
ras matérias, “parece que o
Governo da República está em
greve há alguns meses”, afir-
mou ao assegurar que, ape-sar
disso, o seu executivo está
disponível para apoiar a RTP/
Açores, cujo director, Osvaldo
Cabral, solicitou ajudas
para algumas das iniciativa a
desenvolver, ao longo do ano,
para celebrar os 30 anos de
funcionamento do canal.

 Entre essas iniciativas,
de carácter cultural e lúdico,
apontou o regresso da Mostra
Atlântica de Televisão (MAT),
um festival cuja organização foi
interrompida nos últimos anos.

Portal Açores
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O Presidente da República,
Jorge Sampaio, classificou hoje
como “absurdas” as acusações
feitas por sindicatos portu-
gueses de que a sua visita à
China serviria para beneficiar a
deslocalização de empresas
portuguesas para o mercado
chinês.

“Eu tenho feito um esforço
gigantesco, com imenso prazer,
de procurar sistematica-
mente e organizadamente in-
ter-nacionalizar a econo-
mia portuguesa. Esse é o meu
esforço. Não ando aqui a viajar
para brincar e as principais
testemunhas são os jornalistas
que se cansam aliás do ritmo
que imponho a estas coisas”,
afirmou o presidente.

O Chefe de Estado, que se
encontra em Macau, a última
etapa da sua deslocação oficial
à China, foi confrontado
com acusações de sindicatos
portugueses de que estaria,
com as suas visitas oficiais, a
promover a deslocalização da
produção têxtil portugue-
sa para mercados muito mais
competitivos pelos seus baixos
salários, como é o mercado da
China.

No sábado, o matutino Cor-
reio da Manha dava conta que
a Maconde e a Riopele estari-
am interessada em transferir
processos produtivos para
a China onde os custos de pro-
dução são mais baixos do que
em Portugal.

Jorge Sampaio disse também
estar em Macau porque tem a
“noção” de que há agora
uma “oportunidade única” de
potenciar a relação Portugal/
China/Macau.

Defendeu que “se Portugal
não se prepara para a globa-
lização que está em curso e se
(os portugueses) perante al-
guns sectores continuarem a
ter a mesma atitude de há 30
anos, então terão questões
muito sérias do ponto de vista
industrial e comercial em Por-
tugal”.

“Nenhum Presidente da Re-
pública tem dado mais aten-ção
à necessidade da qua-lificação
dos nossos tra-balhadores, à
defesa dos direitos sindicais, à
necessidade de trazer inovação
para o sector produtivo, à rees-
truturação que é preciso fazer
nas empresas”, salientou Jorge
Sampaio.

O Chefe de Estado disse tam-
bém que são esses objectivos
que têm marcado as suas de-
clarações políticas e a sua ac-
ção como Chefe de Estado.

O presidente, que falava após
visitar as instituições portu-
guesas que funcionam em
Macau, disse que Portugal está
hoje a viver um “momento mui-
to difícil” da sua vida colec-tiva
e que tem de olhar em fren-
te para transformar os seus
processos produtivos, ser mais
competitivo à escala mundial e
aumentar a sua produtividade
sem prejuízo do respeito pelos
direitos dos trabalhadores.

A globalização galopante,
como referiu, antes de dar opor-
tunidades “dá muitas coi-
sas extremamente negativas”,
disse.

Por isso, concluiu, se não se
trabalhar então vão-se per-
der “grandes oportunidades”,
razão pela qual é necessário
uma adaptação à economia glo-
bal, usar uma tecnologia mel-
horada e aproveitar a capa-
cidade portuguesa na inovação.

“Portugal não pode ser um
país de salários baixos - já vimos
que esse modelo está acabado
- temos de saber fazer as coisas
para o futuro”, disse.

Entretanto, também ques-
tionado pelos jornalistas, Auré-
lio Silva, presidente do Con-
selho de Administração
da Maconde, afastou a pos-
sibilidade de encerrar fábri-
cas em Portugal mas não de
contratar serviços, como aliás já
o faz, noutros países.

“A Maconde tem produ-
ção em Portugal, em fábri-
cas próprias e sub-contrato”,
disse.

Além disso, a marca tem fá-
bricas e sub-contrato em Mar-
rocos, tem produção na Romé-
nia e na Bulgária, precisou.

O mesmo responsável con-
siderou que, “provavelmente,
a Maconde e outras empresas
portuguesas e europeias vão,
no futuro, encarar a pos-
sibilidade de sub-contratar
uma parte da sua produção na
China”.

“Isso não significa que haja
redução em Portugal mas pode
acontecer que seja em Mar-
rocos, na Bulgária ou na Romé-
nia”, concluiu.

Sampaio considera “absurdas”
acusações de promoção
da deslocalização

Lusa

Carlos Silvino disse hoje em
tribunal que teve relações
sexuais com a grande maio-
ria dos alunos da Casa Pia re-
feridos no despacho de acu-
sação. A seu pedido, foi con-
frontado com os 28 nomes
que integram o documento,
afirmando que os conhecia
a todos, 22 dos quais a nível
sexual.

 Esta decisão do principal
arguido do processo «Casa Pia»
é uma reviravolta no discurso.
Nas declarações feitas em tri-
bunal no dia 21 de Dezembro,
«Bibi» afirmou que não se
lembrava da maior parte
dos jovens e que «só vendo as
caras» poderia recordar-se.

 No final da sessão, o arguido
disse que apesar de ter feito o
que fez continua amigo dos
jovens e voltou a pedir-
lhes desculpa. «Praticam-
ente ninguém ficou zanga-
do comigo. Eu é que fiqu-
ei zangado comigo próprio»,

Julgamento do processo
«Casa Pia»

Lusa

declarou.
Ainda durante a décima ses-

são do julgamento, a decor-rer
no Tribunal Militar de San-ta
Clara, o advogado de Carlos
Silvino, José Maria Martins,
apresentou um requerimento
para que o antigo agente da
Polícia Judiciária Moita Flo-
res seja ouvido durante esta
semana. «Carlos Silvino pre-
sume saber que a testemunha
Moita Flores viu fotografias de
pelo menos um dos arguidos
que estão a ser julgados a ma-
nipular o pénis de um miúdo»,
justificou a Defesa.

 O advogado referiu ainda
que Moita Flores tem opina-
do num jornal diário sobre o
mérito das declarações de
Carlos Silvino, mesmo sem
assistir às audiências. «Está
manifestamente a fazer um fa-
vor a alguém e a intoxicar a
opinião pública», acusou José
Maria Martins.

Leia e divulge
A Voz de Portugal

A Direcção-Geral da Saúde
(DGS) confirmou hoje que
se regista um “aumento
da actividade gripal”, mas
adiantou que a situação já
era esperada e que o vírus em
causa deverá estar contem-
plado na vacina da gripe.Em
declarações à Agência Lusa, o
sub-director geral da Saúde,
Francisco George, salientou
ainda que a DGS está a acom-
panhar a situação com o Insti-
tuto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge, onde funciona o
Centro Nacional da Gripe.

Segundo Francisco George,
a DGS não lançou qual-
quer alerta, uma vez que por
enquanto “todos os mecanis-
mos de sentinela estão a funcio-
nar e não há dados que preve-
jam uma situação preocupan-
te”.“Até agora tem havido uma

Direcção-Geral da Saúde confirma
aumento, mas dentro do esperado

baixa actividade gripal, sabía-
mos que deveria aumentar,
como aconteceu, dentro dos
patamares esperados”, disse,
acrescentando que “pode vir a
ultrapassar a linha média, mas
por enquanto não há confir-
mação de situações preocupan-
tes”.O alerta foi dado pelo direc-
tor clínico do Hospital Ama-
dora- Sintra, que contactou a
DGS, dando conta de um au-
mento de afluência de utentes
com gripe às urgências da-
quele hospital e pedindo para
que a situação fosse analisada,
explicou.

Francisco George sublinhou
que tudo indica nesta fase que
o vírus a circular não é novo,
mas sim o que está já contem-
plado na vacina, e apela para
que, perante sintomas gripais.

PSD não aumentará
impostos e manterá taxas
IRC e IVA-Santana Lopes

Lusa

O líder do PSD, Pedro San-
tana Lopes, prometeu hoje não
aumentar os impostos e manter
a taxa de IVA inalterada, subli-
nhando que em relação ao IRC
não existem condições para
baixar este imposto.Pedro San-
tana Lopes anunciou estas
medidas no final da apresen-
tação das linhas gerais do pro-
grama eleitoral do PSD ao
Conselho Nacional do partido,
que decorreu hoje num hotel
de Lisboa.Em declarações aos
jornalistas, Pedro Santana
Lopes garantiu que, caso o PSD
vença as legislativas de 20 de
Fevereiro, “não aumentará a

carga fiscal” e irá propor a
“criação da separação fiscal dos
rendimentos dos dois cônju-
ges”.Segundo Santana Lopes,
esta medida irá “aliviar a carga
fiscal de muitas famílias”, já que
actualmente existia “uma pena-
lização fiscal” para as pessoas
casadas.”Não se irá privilegiar
a união de facto”, sublinhou o
líder social-democrata.Ainda

em matéria de fiscalidade,
Santana Lopes adiantou que o
PSD não pretende mexer na
taxa de IRC (imposto sobre o
rendimento das pessoas colec-
tivas), explicando que essa foi
considerada a “posição corre-
cta”, já que não existem “condi-
ções para baixar significati-
vamente” este imposto.Quanto
ao IVA (imposto sobre o valor
acrescentado), o PSD “irá man-
ter o esquema geral”, não pro-
pondo qualquer aumento. Re-
lativamente a matérias rela-
cionadas com a Segurança
Social, Santana Lopes adiantou
que o PSD defende que os fun-
cionários públicos com menos
de 35 anos só deverão reformar-
se aos 65 anos.”Para os funcio-
nários com menos de 35 anos
será obrigatório o aumento da
idade de reforma (para os 65
anos). Para os funcionários com
mais de 35 anos deverá ser
opcional”, afirmou, esclare-
cendo que, neste último caso,
cada pessoa pode optar por se
reformar aos 60 anos, como
actualmente está previsto, ou
aos 65.”É insustentável manter
o limite (da idade de reforma)
actual”, frisou Santana Lo-
pes.Outra das propostas do
programa eleitoral do PSD é
relativa aos “jovens desem-
pregados qualificados”.De a-
cordo com Santana Lopes, o
PSD defende que deve ser o
Estado “a assumir o financia-
mento quase integral dos perío-
dos de formação” destes jovens
em empresas privadas.A dimi-
nuição do peso da Adminis-
tração Pública no PIB dos 15
por cento actuais para 11 por
cento, a diminuição da despesa
pública dos actuais 48 por cento
para 40 por cento e a introdução
de mecanismos que permitam
uma maior mobilidade laboral
são também propostas incluí-
das no programa eleitoral so-
cial-democrata.Além disso,
acrescentou Santana Lopes, o
PSD continuará a manter os
projectos relativos à Alta Velo-
cidade, à terceira travessia do
Tejo, assim como a manuten-
ção dos hospitais SA.”São pro-
postas credíveis e concretas”,
resumiu Santana Lopes, subli-
nhando que se trata de um
programa eleitoral de “conti-
nuidade da acção do partido no
Governo”.

Exemplar de 1644
«Os Lusíadas» em leilão

Um exemplar de 1644 de «Os
Lusíadas», de Luís Vaz de
Camões, encontra-se entre um
conjunto de livros raros que vai
a leilão quarta-feira à noite no
Palácio de Exposições da Tapa-
da da Ajuda, em Lisboa.

De acordo com os dados do
catálogo da leiloeira respon-
sável - a Leiria & Nascimento -
, o conjunto de obras cobre as
áreas da arte, genealogia, histó-
ria e literatura.

O exemplar da obra maior de
Camões é considerado «muito
raro», apresentado numa enca-
dernação moderna de perga-
minho com pequenas decora-
ções a ouro na lombada e na
pasta da frente.

A obra terá uma base de lici-
tação entre os mil e os 1500
euros.

Do conjunto em leilão des-
taca-se ainda um valioso ma-
nuscrito de 1463, em perga-

minho, assinado por D. Afonso
V e Gomes de Eanes de Zu-
rara.

Uma edição de 1562 das «O-
bras Completas de Gil Vicente»
e um exemplar de «As Farpas»,
de Eça de Queiroz, datado de
1887 são outros dos livros raros
de autores portugueses que
serão leiloados.

Entre as obras estrangeiras,
a leiloeira destaca um exemplar
de «Le Godofredo», de Tor-
quato Tasso, de 1595, a «Opera
Varia», de Robert Boyle, de
1677, um exemplar de «História
della Desusione del Regno di
Portogallo», de Battista Birago,
de 1647, e «Dell´Unione delle
Regno di Portogallo», de 1592,
de Ieronimo Conestaggio.

O leilão, o primeiro de livros
raros organizado pela Leiria &
Nascimento este ano, está pre-
visto para começar às 21h30.

TGV, de Lisboa ao Porto

Ligação custa 3800 milhões
A linha ferroviária de alta

velocidade entre Lisboa e Porto
custará 3800 milhões de euros,
anunciou hoje o ministro das
Obras Públicas, António Me-
xia. Este valor representa me-
nos 1600 milhões do que o pro-
jecto apresentado pelo anterior
ministro.

Em conferência de imprensa,
o ministro das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações
explicou que esta poupança de
quase 30 por cento perante o
valor referenciado por Car-
mona Rodrigues é alcançada
através do aproveitamento de
alguns troços da linha do Nor-
te.

A ligação entre as duas maio-
res cidades portuguesas será
composta por 230 quilómetros
de linha de alta velocidade e 75
quilómetros da actual linha
convencional.

Além da poupança, António
Mexia afirmou que, pelo apro-
veitamento da actual linha
convencional, o Governo con-
segue antecipar a entrada em
funcionamento do TGV em
dois anos.

Assim, caso as obras come-

cem no último trimestre de
2006 ou nos primeiros três me-
ses de 2007, estarão concluídas
em 2012.

A ligação entre Lisboa e Porto
será feita em uma hora e 35

minutos, o que representa um
acréscimo de 25 minutos face
ao anterior tempo de referên-
cia, devido à utilização da linha
convencional, que limita a
velocidade média das compo-
sições.

O TGV sairá de Lisboa e terá
paragens em Leiria, Coimbra,
Aveiro, antes de chegar ao
Porto.

O ministro das Obras Pú-
blicas afirmou que a única nova
estação ferroviária a ser cons-
truída será a de Leiria, o que
permitirá uma poupança adi-
cional de seis mil milhões de
euros em relação ao projecto
inicial.
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Imigrantes  (I)

Quem melhor pode compreen-
der o drama dos imigrantes
senão aqueles que também o
foram. E lembrar que nem todos
os países acolhem os seus imi-
grantes como este grande e
generoso país que é o Canadá.
Claro que para alguns dos nos-
sos compatriotas, as coisas nem
sempre correram bem. Houve
mesmo quem tivesse encon-
trado dificuldades e ter comido

do pão que o diabo amassou. É a crueza da vida.
É difícil ficarmos indiferentes quando sabemos que imigrantes

são mal tratados. Há tempos, Marta Nogueira, do semanário o
“Independente”, escreveu um artigo sobre os imigrantes em
Portugal e as dificuldades que estes estão a passar ao enfrentarem
a burocracia portuguesa. Com a devida vénia à autora do artigo,
eis alguns excertos do excelente trabalho da jornalista.

São três da madrugada. No Largo da Misericórdia, em frente à
delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de
Cascais, várias são as pessoas que se estendem pelo chão sob
pedaços de jornais e de cartões. Sobre casacos quentes, estendem
pelo corpo mantas, xailes e cobertores, para enfrentarem as
temperaturas frias que se fazem sentir. Naquele recinto
encontram-se também diversos veículos estacionados, com
pessoas a dormitar lá dentro. Uns encolhem-se no banco de trás,
outros reclinam os bancos dianteiros e encostam-se. Dormem um
sono leve, facilmente sobressaltado quando sentem alguém a
aproximar-se. São imigrantes, oriundos de vários pontos do
mundo. Passam ali toda a noite na esperança de obterem um dos
dez vistos que diariamente são concedidos aos cerca de 60 mil
imigrantes que envolvem as zonas de Cascais, Mafra e Sintra.
Chegam àquele local por volta das dezanove horas e dirigem-se
à porta do SEF, onde se encontra pendurado um pequeno papel.
Trata-se de uma lista escrita à mão por eles próprios, onde
escrevem o nome por ordem de chegada. Permanecem ali durante
toda a noite, com um olho aberto e outro fechado, para que não
sejam traídos por um outro imigrante que eventualmente rasgue
aquela lista na tentativa de colocar lá o seu nome em primeiro
lugar.

Melinda, (nome fictício) tem 26 anos e é angolana. Deixou os pais
e dois irmãos e veio para Portugal estudar Engenharia Civil, pois
os progenitores têm possibilidades económicas. Optou pelo nosso
país dada a relação secular de Angola com Portugal e pela
esperança de um estudo mais aprofundado sobre a matéria.
Tenciona acabar o curso, mas a dificuldade em obter a renovação
do visto para estudos é um obstáculo que a desmotiva e desanima.

“Estou aqui desde as 21 horas. Antes já fui ao SEF de Lisboa duas
vezes e disseram-me que tinha de tratar do assunto em Cascais.
Expliquei que aqui era impossível, pois só dão dez vistos por dia e
a senhora disse para eu vir às quatro da manhã guardar vez”. O
visto de Melinda já caducou e só dispõe de 30 dias para renová-lo.
Depois terá que pagar multa, e se ao fim de 60 dias não conseguir
o acto heróico já não terá direito a renová-lo. Ficará ilegal em
Portugal, sem poder concluir o curso superior e obter o tão
desejado diploma. “Eles querem-nos fora daqui. É humilhante!
Somos tratados como animais, bichos!”, desabafa.

O SEF de Cascais abre as portas às nove da manhã e encerra às
15. Melinda denuncia que “as senhoras chegam de manhã, tomam
descansadamente o seu café, fumam e conversam. A quinta pessoa
é apenas atendida às duas da tarde”. E se os imigrantes se revoltam
e querem apresentar queixa têm à sua disposição o “livro
amarelo”, mas as próprias funcionárias advertem que de nada
servirá pois provavelmente nunca chegará às mãos do director.

Na mesma situação estão também Mariana e o seu namorado,
aninhados no carro, vencidos pelo frio e pelo sono. Também
precisam de um visto de residência. Vêm de Cabo Verde na
esperança de ganhar o suficiente para remediar o resto da vida na
terra-mãe. Também passaram ali, ao relento, a noite inteira. “É
ridículo, só reservam 10 vistos por dia! É desumano. Obrigam-nos
a ficar aqui ao frio a noite toda, a sentirmo-nos como pedintes”,
queixam-se.

Os testemunhos destes humilhados imigrantes  é uma clara
evidência da indiferença e da insensibilidade dos funcionários da
Emigração em Portugal. Certamente esses mesmos funcionários
nunca foram imigrantes. Nunca saíram do seu cantinho con-
fortável. E, decerto desconhecem  também quanto se sofre
quando somos rejeitados.

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

O impasse (II)

A pré-campanha continua mor-
na e pautada por um discurso
político vazio e sem capacidade
de mobilização

O país permanece céptico e
indiferente às propostas dos prin-
cipais partidos políticos, apesar
dos habituais incidentes de últi-
ma hora e das bocas do costume,
alimentadas pelos serviçais do
costume.

Resta a ilusão proporcionada
pelos jantares-comícios com mi-
lhares de figurantes, - uma espé-

cie de ficção com direito a transmissão televisiva em directo -, que
as máquinas partidárias conseguem realizar, à custa da falta de
um controlo efectivo das receitas e dos gastos.

Os principais líderes políticos, cada um à sua maneira, começam
a preparar os grandes momentos da campanha eleitoral,
espreitando, atentamente, a evolução das sondagens.

Francisco Louçã continua a marcar pontos, tendo apresentado,
antes de todos os outros, o programa do Bloco de Esquerda.
Pressionado pela maioria, José Sócrates continua a lançar o pânico
nas hostes socialistas, cada vez que abre a boca.
Por sua vez, devagarinho, Santana Lopes, de entrevista em
entrevista, vai retocando a sua imagem, com força e criatividade.
Entre os pequenos, Jerónimo de Sousa insiste em surpreender,
enquanto Paulo Portas continua a representar o papel do estadista,
leal em relação ao parceiro de coligação, mas sem perder uma
única oportunidade para se distanciar, despudoradamente, das
trapalhadas do Governo.

A fita segue o seu caminho, sem surpresas, enquanto o Jorge
Sampaio se rende ao exemplo económico chinês, - quem diria! -,
e a elite bem pensante manda palpites saloios sobre alguns
modelos de desenvolvimento, como denúncia Vasco Pulido
Valente, no Público.

Na plateia, os portugueses continuam à espera de uma ideia, de
uma luz ao fundo do túnel, à esquerda ou à direita, que lhes
permita uma verdadeira opção de voto, quiçá, poder escolher um
futuro melhor.

Nas próximas eleições legislativas, e muito por culpa de uma
classe política medíocre, não está está em cima da mesa a opção
por um modelo de desenvolvimento. Infelizmente, trinta anos
depois do 25 de Abril, o que continua a estar em causa é a obtenção
de uma maioria absoluta, que permita, no mínimo, a
governabilidade do país.

Apanhados nas teias das suas próprias mentiras, ditas e reditas
ao longo dos últimos vinte anos, os líderes políticos, agora, tentam
embalar os portugueses com pedidos de mais e mais sacrifícios para
justificar as promessas de um amanhã melhor.

A pré-campanha parece mais uma catarse dos dirigentes
políticos do que uma tentativa de mobilizar o país para vencer os
desafios do futuro.

Os portugueses continuam, ironicamente, no mesmo impasse:
Ou dão a maioria absoluta ao PS, garantindo a estabilidade nos
próximos quatro anos, sem saber bem em nome de que projecto,
ou repartem os votos pelos principais partidos, deixando o país à
mercê dos humores de um Presidente, deste ou do que se lhe
seguirá, mergulhando o país no abismo.

Questões muito claras da
Madeira para a República,
na próxima Legislatura

O Povo Madeirense, portanto, vai eleger seis Deputados à
Assembleia da República, Órgão de Estado onde, no período da
Autonomia Política conquistada, os Representantes sociais-
democratas da Madeira constituíram uma das “task-forces” que,
em articulação com o Governo Regional, muito contribuiu para o
sucesso destes trinta anos.

Quatro meses após ter dado posse a um Governo de maioria
absoluta PSD/CDS, o socialista Jorge Sampaio, sem que nada de
grave entretanto tivesse acontecido, dissolveu a Assembleia da
República, provocando assim uma situação gravíssima de
instabilidade e de crise.

O Povo português vê-se, desta forma, de novo mergulhado em
eleições e em novos adiamentos que a economia portuguesa já não
suporta.

O Povo Madeirense, portanto, vai eleger seis Deputados à
Assembleia da República, Órgão de Estado onde, no período da
Autonomia Política conquistada, os Representantes sociais-
democratas da Madeira constituíram uma das “task-forces” que,
em articulação com o Governo Regional, muito contribuiu para o
sucesso destes trinta anos. Como ainda recentemente se viu na
importantíssima revisão constitucional de Abril passado, bem
como nas negociações com o Governo da República, donde
resultaram importantes conquistas para a Região. E ainda nas
discussões parlamentares do Orçamento de Estado, em que a hábil
e não conflitual posição da Madeira, em circunstâncias nacionais
económico-financeiras gravíssimas, evitou que os nossos Direitos
fossem prejudicados.

Estas três décadas de instabilidade na III República Portuguesa,
bem como o beco sem saída para que foi resvalando o regime
corporativo português, aconselham a que, de novo, mesmo
tratando-se de eleições para a República, as candidaturas sociais-
democratas desta Região Autónoma assentem na perspectiva
prioritária dos interesses da Madeira e Porto Santo, e na tentativa
de manter o arquipélago o mais distante possível das
consequências previsíveis das políticas que se sucedem em Lisboa.
Temos várias questões em pendência com o Estado português, as
quais justificam o essencial do quadro programático das
candidaturas sociais-democratas à Assembleia da República:

1 — a revisão da Lei de Finanças Regionais, prometida desde os
Governos socialistas e cujo processo, já iniciado, foi interrompido
pela dissolução do Parlamento nacional, revisão essa que implica,
de uma vez por todas, a definição regulamentada no tocante aos
Projectos de Interesse Comum;

2 — a regularização dos dinheiros atrasados, em
incumprimento desde os Governos socialistas, referentes ao
sistema de incentivos, às transferências do Orçamento de Estado,
às percentagens do Fundo de Coesão, ao Imposto de Selo, ao
Imposto sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas, às receitas do IRS dos
funcionários do Estado central, ao Imposto sobre o Jogo e ao IVA;

3 — o fim da imposição de endividamento zero à Região
Autónoma, permitindo-nos recorrer ao crédito nos mesmos rácios
do Estado central;

4 — a garantia dos Fundos Comunitários adequados à natureza
ultraperiférica da nossa Região, no âmbito do novo Quadro
Comunitário de apoio a partir de 2007, mesmo que implicando a
reformulação do modo de cálculo do PIB regional;

5 — a garantia de Portugal apoiar o projecto financeiro proposto
pela Comissão Europeia para as Regiões Ultraperiféricas,
nomeadamente na Agricultura e nas Pescas;

6 — a manutenção do quadro de competências e de actuação
do Centro Internacional de Negócios da Madeira, em
conformidade com o negociado com a União Europeia,
salvaguardando a conciliação do seu regime, com as convenções
relativas à dupla tributação, e incluindo os Registos Internacionais
de Navios e um futuro de Aeronaves;

7 — a concretização do Princípio da Continuidade Territorial,
incluso no tocante ao transporte de resíduos e no já consagrado
na Lei de Bases do Desporto;

8 — a regionalização dos Centros Regionais da RTP e RDP;
9 — a transferência de competências para a Região em matéria

de Educação, nomeadamente a concretização da Dupla Tutela
sobre a Universidade da Madeira, com garantias do seu
financiamento de acordo com as especificidades próprias de uma
Universidade sediada numa região ultraperiférica;

10 — a entrega à Região Autónoma da Madeira, do Palácio de
S. Lourenço e da Fortaleza do Pico de S. João, bem como da área
adjacente ao Farol de S. Jorge;

11 — a implementação do Sistema de Controlo de Tráfego
Marítimo costeiro (VTS) e do Sistema Integrado de
Comunicações da Segurança, Emergência e Defesa da Madeira
(SICOSEDEMA);

12 — a requalificação ambiental do sistema de armazenamento
e distribuição de combustíveis no Porto Santo;

13 — a rápida conclusão dos estudos em curso, que permitirão
confirmar a total operacionalidade do Aeroporto da Madeira;

14 — o apoio do Estado português à candidatura das Ilhas
Selvagens, na UNESCO, a Património Mundial;

15 — a transferência para o Arquivo Regional, de documentos
históricos relativos à Madeira, por enquanto retidos na Torre do
Tombo, bem como a adopção de medidas pelo Governo da
República que visam a conclusão da extensão à Região da Rede
Nacional das Bibliotecas Públicas;

16 — a criação do Tribunal Arbitral, ao âmbito do Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da
Madeira;

17 — a concretização dos protocolos previstos, com vista à
partilha de informação, uniformização de práticas e acções de
formação profissional, na Inspecção Regional das Actividades
Económicas;

18 — cumprimento pelo Estado, do compromisso de financiar o
Centro de Alto Rendimento de Vela.

Este são os dezoitos pontos que constituem o compromisso de
esforço prioritário por parte dos candidatos sociais-democratas
pela Madeira à Assembleia da República. Sobre cada um deles,
sem excepção, qual o posicionamento dos Partidos da Oposição?…
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Vária

Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor : Poderá recordar um amor do passado que, apesar de
ter sido curto, foi bastante intenso.
Saúde: Cuide da sua alimentação.
Dinheiro: Não deixe que as oportunidades passem por si sem

conseguir agarrá-las.
Número da Sorte : 42 Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

Carta da Semana : O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Procure ser honesto com a sua cara-metade. Se sentir que
algo não está a correr como gostaria, não tenha receio de o dizer.
Saúde: Não se preocupe porque esta semana vai decorrer sem
grandes problemas.

Dinheiro: Modere os seus gastos pois poderá ter uma despesa inesperada.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

Carta da Semana :  A Torre, que significa Convicções Erradas,
Colapso.
Amor: Um amigo pode solicitar a sua ajuda, mas tenha cuidado
porque pode ser que não esteja a ser totalmente honesto consigo.
Saúde: Não se isole, porque durante esta semana a tendência é

para a depressão.
Dinheiro: É possível que se desentenda com o seu chefe. Modere as suas
palavras e procure manter a compostura.
Número da Sorte: 16  Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana : A Estrela,  que significa Protecção, Luz
Amor : Não seja tão protector em relação aos seus filhos.
Deixe-os viver as experiências próprias da sua idade.
Saúde :  As condições estão favoráveis ao descanso e à
descontracção. Liberte-se das tensões profissionais.

Dinheiro : Mantenha a discrição e não comente os seus planos com ninguém.
Número da Sorte : 17 Números da Semana : 8, 10, 36, 39, 41, 47.

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana : O Sol, que significa Protecção e Germinação .
Amor: Procure não se precipitar em relação ao seu par.
Saúde : Não se deixe abater por uma constipação sem importância.
Dinheiro: É possível que tenha alguns problemas com a sua
entidade patronal.

Número da Sorte : 19 Números da Semana : 5, 6, 7, 10, 18, 22.

Carta da Semana : 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Não crie demasiadas expectativas em relação a uma
pessoa que conheceu há pouco tempo.

Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Procure
contrariar esta tendência dedicando-se ao trabalho.
Dinheiro: Seja mais generoso com a sua família e surpreenda-a com um
presente muito especial.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana : 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor : Esteja atento e proteja-se de uma desilusão amorosa.
Saúde : A sua capacidade de recuperação de energias vai
permitir-lhe trabalhar o dobro, sem prejudicar a sua saúde.
Dinheiro : Não coloque em risco a sua reputação. Seja

responsável e dedicado ao trabalho.
Número da Sorte : 40 Números da Semana : 15, 26, 31, 39, 45, 48.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana : A  Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor : Semana favorável ao convívio com os amigos.
Saúde : É possível que se sinta um pouco cansado, mas a
semana tende a decorrer sem grandes problemas.

Dinheiro : Evite ser demasiado sonhador. Coloque os pés bem assentes
na terra e saiba com aquilo que conta.
Número da Sorte : 10

Carta da Semana :  Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade.
Amor : Mantenha a alegria e o optimismo. Seja carinhoso com
o seu par e cultive o romantismo.

Saúde : Cuidado com as correntes de ar e com os resfriados. O seu
sistema respiratório está particularmente sensível.
Dinheiro : Durante esta semana estará particularmente brilhante. Todos
os problemas que lhe colocarem no caminho vão ser resolvidos facilmente.
Número da Sorte : 65 Números da Semana : 8, 10, 23, 26, 29, 33.
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa  Projectos.
Amor: Faça planos com o seu amor. Os projectos a longo prazo estão

favorecidos.
Saúde: Cuidado com aquilo que come pois é provável que o seu
organismo se ressinta da má alimentação que tem tido.
Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado. Alguém
pode tentar prejudicá-lo.

Número da Sorte: 68 Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta da Semana: 8 de Copas, que signif ica
Concretização, Felicidade.
Amor : O amor e a felicidade marcarão esta semana. Aqueles
que ainda não encontraram a sua cara-metade poderão finalmente

conhecer o amor da sua vida.
Saúde : Propensão para indisposição e dor de cabeça.
Dinheiro : As qualidades profissionais serão reconhecidas, contudo não
deve deixar de cumprir as suas obrigações.
Número da Sorte : 44 Números da Semana : 4, 8, 11, 19, 23, 27.

Carta da Semana : Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor : Período favorável ao romance. Dedique a maior parte
do seu tempo à sua cara-metade.

Saúde : Dores de garganta e febre alta vão marcar a sua semana.
Dinheiro : É possível que veja o seu dinheiro desaparecer de uma forma
inesperada. Acautele-se.
Número da Sorte : 37 Números da Semana : 1, 8, 10, 36, 39 , 42.

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Eis que no passado sábado,
dia 8 de Janeiro, pelas
18H00 houve o “Concerto
Final da Quadra Natalí-
cia 2004-2005”, na igreja
Saint-Vincent Ferrier.  Foi um
serão diferente, mas muito
interessante. O Grupo Coral
da Comunidade Portuguesa
de Saint-Vincent-Ferrier ,
juntamente com o Grupo Coral
do Senhor San-to Cristo, da
Missão de Santa Cruz, deram
início ao
serão depois das respecti-
vas apresentações.  Estes dois
grupos corais, dirigidos por D.
Filomena Amorim, cantaram
nove canções pertinentes a
esta época do ano, e a décima
canção, “Louvemos o Senhor”
teve a participação de Rute
Damas, que se juntou ao grupo.

Em seguida, eis que um ou-
tro grupo coral nos veio sur-
preender com suas lindas vozes.

Foi o grupo “Musical Entertai-
ners”, de Kahanawake.  Mas,
Kahanawake é uma reserva
de índios, e que têm agora os
índios a ver com a igreja?  Fui,
claro, de surpresa em surpresa
e eis que o Sr. Padre Álvaro
Salazar, oriundo de Guate-
mala, e que já esteve, em-
bora por pouco tempona nossa
comunidade, tendo estado
no Brasil por algum tempo, é
agora reitor do Santuário de
Kateri Tebawitha.  Foi ele que
participou na aproximação
destas duas comunidades.

“Musical Enternainers”, um
grupo de aproximadamente
40 pessoas, foi dirigido por
Kevin John Saylor, cantou
também várias canções desde

“A Christmas Greeting” a “Do
you hear what I hear?”.  Depois
de um intervalo, eis-nos outra
vez na igreja, e desta vez
os índios apresentaram três
danças Mohawk, onde Steve
McComber e o grupo “Silver
Bear”dançaram,acompanha

dos pelo típico “Water-Drum”.
Seguiu-se outra vez com

o “Musical Enternainers”
de Kahanawake, e o serão
terminou com os dois grupos
portugueses.

O Sr. Padre Carlos José San-
tos Dias, sentindo-se extre-
mamente contente com o des-
enrolar do serão e com
a presença de muita gente,
agradeceu a todos os que
de uma maneira ou outra con-
tribuíram para o sucesso desta
noite, e despediu-se, desejando
a todos um Bom Ano 2005.

Igreja paroquial  de
Saint-Vincent Ferrier…

Por Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

A 20 de Fevereiro os portu-
gueses irão de novo às urnas
para outro acto eleitoral,
o que terão de repetir nos dez-
meses que se seguem com au-
tárquicas em Outubro e pre-
sidenciais em Janeiro de 2006.
Pelo meio haverá o referendo
que clarificará a posição portu-
guesa sobre a constituição
Europeia.

Tantas eleições que ao abri-
go da Constituição, não pode-
rão deixar de realizar-se, aca-
bam por se desdobrar numa
tarefa cansativa e desgastante.
As pessoas estão descrentes (e
não é só de agora) e já não há
políticos que as anime ou que
as convençam a ganhar um
pouco de confiança, tais são os
absurdos a que se assiste dia-
riamente, no âmbito das ocor-
rências da política indígena.

Divagando sobre a crise ac-
tual, chega-se facilmente à
percepção de que o epicentro
da mesma se chama Durão
Barroso.

Só os indefectíveis do par-
tidarismo agudo deixarão ofus-
car a frieza nacional e não que-
rem reconhecer o facto.

 A coligação que ele liderava
dispunha de uma confortável
margem parlamentar que lhe
permitia governar como bem
entendesse e aprovasse todos s
decretos-lei submetidos para o
efeito. Ora, aconteceu que
Durão Barroso cedo se deu
conta do que não conseguia
executar com sucesso o
programa de governo que ele
próprio havia anunciado, mes-
mo conduzindo um projecto
austero e penalizador. Em Ju-
lho caiu-lhe do céu a tábua
de salvação que o libertava
daquela angústia: o convite de
Bruxelas que não só o liber-
tava do aperto interno como
ainda via o seu ordenado mul-
tiplicado por 5. Convenha-
mos que era tentador e, habi-
tualmente, estas oportuni-
dades não se enjeitam.

A hipócrita justificação de
que era um prestígio para Por-
tugal ter um súbdito seu
em tão elevado cargo, teria
credibilidade se ele ocupasse
outra função que não a de
primeiro ministro do país.

Em 1998, António Guterres,

Eleições em Portugal

numa época em que o seu go-
verno se encontrava num pla-
no aceitável, recebeu o mesmo
convite e a resposta foi um ro-
tundo não. Demitir-se-ia
três anos mais tarde, quando
o estado da economia acon-
selhava que já o tivesse feito an-
tes.

Jorge Sampaio ficou com a
castanha quente na mão e tinha
que lhe dar solução. Em três
hipóteses optou pela menos
sensata: aceitar o governo de
Santa Lopes. O país sabia que a
solução da crise não passava
por ali como veio a verificar-se,
tendo de recorrer a dissolução
do Parlamento, deixando a
Direita em fúria. Antes havia
sido a Esquerda a injuriar o
Presidente. E agora? Vem
de longe a inépcia dos nossos
políticos; não há em Por-
tugal um ministério a funcionar
sofrivelmente, aumentando
cada vez mais a desconfiança
do cidadão comum. Olha-se
para os partido como sendo o
clube dos bons amigos. Estão
descrebilizados. Assim sendo,
resta ao cidadão comum ter
de votar em quem lhe pareça
menos incompetente e cum-
prir o seu «dever» de ser con-
sciente. É o fatalismo como
consolo.

Está em marcha a pré-cam-
panha e o que se vai ouvindo,
como habitualmente, são os
ataques pessoais entre parti-
dos ou simples candidatos,
ocultando o mais que podem a
situação global que se vive e os
planos de governação futura.

A imprensa e as sondagens
vão apresentando núme-
ros que apontam o PS como
vencedor com maioria abso-
luta. Da maneira que a votação
se vai espartilhar, quer à es-
querda que à direita, isso pode
vir a verificar-se, embora não
seja à esquerda que os socia-
listas vão buscar grande coisa,
mas sim ao centro ou se qui-
sermos à área do PSD. Se José
Sócratas conseguir os neces-
sários 116 assentos ficará em
uma enorme responsabilidade,
principalmente para atenuar
estragos que ainda perdu-
ram do último mandato de
Guterres. Particularmente as
finanças. E o PSD? Um pouco
de senso comum aconselharia
Santana Lopes a pedir a
sua substituição, logo que a
assembleia foi dissolvida, para
atenuar alguns estragos no seu
partido. Esta teimosia  e apego
ao Poder, vai liquidá-lo como
político.

Augusto Cerqueiro
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Vária Um nome de muitos
Significado dos nomes

O
Odair: variação gráfica de Adair.
Olavo: nórdico: “filho de Deus, sobrevivente dos ancestrais,
descendentes antigos”.
Olinda: latim: “fragrante, perfume”.
Olívio: latim: “oliveira, símbolo da paz e da ciência”. Feminino:
Olívia.
Oscar: nórdico: “lanceiro divino, lança dos deuses”. Feminino:
Oscarina.
Osmar: germânico: “afamado, ilustrado pelos deuses”. Femininos:
Osmara, Osmarina.
Otávio: latim: refere-se ao oitavo filho”. Feminino: Otávia.
Otto: germânico: “rico, poderoso, nobre”. Variante: Othon.

P
Paloma: espanhol: “pomba”.
Pâmela: grego: “toda a doçura, tudo mel”. Variante: Pamela.
Paola: italiano: “natural de Paola, Calábria”, ou forma italiana de
Paula.
Pascoal: latim: “nascido na páscoa”.
Patrício: latim: “patriota, da pátria, conterrâneo nobre, fidalgo”.
Feminino: Patrícia.
Paula: variante de Paola, ou feminino de Paulo.
Paulo: latim: “pouco, pequeno”.
Pedro: latim: “nascido de pedra, rocha, rochedo”. Feminino:
Pedra. Variantes: Peter, Pierre.
Petra: latim: “pedra”.
Poliana: composição de Polidoro e Ana, Policarpo e Ana.
Policarpo: grego: “o de muitos frutos, frutoso”
Polidoro: grego: “o de muitos dons, o que muito dá ou distribui”.
Priscila: latim: “do passado, dos tempos primitivos, descendente
de Prisco”.  Masculino: Priscílio, Priscilo, Pricílio. Variantes: Pricília,
Pricila, Priscila.

Q
Quadros: espanhol: porção de terra lavrada”.
Queirós: espanhol: “do vale de Quiróz”. Variante: Queiroz.
Quércia: italiano: “carvalho”.
Querubin: hebraico: “anjos, ser maravilhoso”.
Quevedo: espanhol: “de Quevedo, vindo ou natural de Quevedo”.
Quirino: latim: “o que lida com dardo ou lança, guerreiro”.
Quixote: espanhol: “peça de arnês destinada a cobrir a coxa”.

Continuação nas próximas ediçõesVocê conhece o mal de Alzheimer?
O mal de  Alzheimer é um tipo de demência. Esta doença que

afecta os neurónios  do  cérebro  e  se manifesta clinicamente pela
diminuição da capacidade de memória, a linguagem, o com-
portamento e o poder de decisão

Quais são os sintomas?
Alguns dos sintomas mais comuns são:
· Esquecimento  leve e  dificuldade de aprender e reter novas

informações,
· Dificuldade progressiva  na  realização  das  actividades  de vida

diária, como    tomar  banho,  alimentar-se,  locomover-se,  usar  o
telefone,  viajar,  fazer  compras  e cozinhar.

· Dificuldade  de  orientação  no  espaço,  não  reconhecendo
trajetos  conhecidos

· Dificuldade da compreensão e da expressão verbal.

Quem sofre do mal de Alzheimer?
Uma em cada 3 pessoas na idade de 85 anos sofre de alguma

demência, e existem actualmente no Canada  cerca de 420.000 mil
pessoas que ja sofrem do mal de Alzheimer, ou de outra Demência.

Em Montreal, quase 30.000 pessoas acima da idade de 65 anos
sofrem desta ou de uma outra demência, o que representa 70% do
conjunto das doenças que afectam a população geriática. Esta é
a avaliação da Sociedade de Alzheimer do Canadá. A Sociedade
de Alzheimer de Montreal  (www.alzheimermon treal.ca,
Telefone: (514-369-0800 ) é uma entidade sem fins lucrativos
que tem por objetivo a melhoria das condições de vida do idoso
com demência e de seus familiares.

CONCURSO DE ADIVINHAS
I- Em cada um dos próximos três jornais (19 e 26

de Janeiro e 2 de Fevereiro) serão publicadas quatro
adivinhas, num total de doze.

II- As soluções ou respostas escritas deverão ser
recebidas (por mão própria, carta ou fax) em A VOZ
DE PORTUGAL, 4231 Boul. St-Laurent, Montréal,
Québec, H2W 1Z4, fax: (514) 284-6150, até ao dia 4
de Fevereiro.

III- No dia 16 de Fevereiro, A VOZ DE PORTUGAL
publicará o nome de todos os que enviaram as doze
respostas certas ou o maior número de respostas
correctas.

IV- Em caso de igualdade o vencedor será decidido
por meio de sorteio e terá como prémio um bom livro
de Língua Portuguesa, oferta da DISCOTECA
PORTUGUESA.

ADIVINHAS
1- Eu faço e desfaço
    Tudo o que querem fazer;
    E os dedos pelos olhos
    Todos me querem meter.

2- Fumo e ruído produzo,
    Ao subir corto a aragem,
    Ainda faço mais barulho
    No fim da minha viagem.

3- Sou filho de pais cantantes,
    Minha mãe não tinha dentes,
    Nem nenhum dos meus parentes.
    Eu de mim sou todo calvo,
    Meu coração amarelo
    E o meu rosto é todo alvo!

4- Muitas meninas a uma varanda,
    Todas a chorar para a mesma banda.

FUNAMI em Lisboa
Manuel Carvalho

Esta nova banda apresenta o
seu álbum - Funami - em Portu-
gal no próximo dia 25 de Ja-
neiro no espaço do LUX, em
Lisboa. O single « Happy Dog »
já roda na Antena 3.

FUNAMI
Funami é o nome do projecto

luso-canadiano de Tiago Con-
ceição e Alex Desilets.

Funami, mais do que um pro-
jecto musical, é um universo.
Imagine-se uma cidade, num
futuro próximo, uma perso-
nagem – Funami – e a voz como
a sua imagem reflectida na
cidade. Reflexos urbanos num
ambiente futurista, invernoso e
decadente, no qual a máquina
impera, mas onde subsiste algo
dos primórdios – a voz.

O DISCO
Gravado em Montreal (Ca-

nadá) o seu disco de estreia
assume a particularidade de ter
sido inteiramente gravado
recorrendo apenas à voz. Nas
palavras do próprio Tiago, “a
voz é do Alex, eu sou a má-
quina”.

Após 3 anos de elaboração
técnica e 3 meses de finali-
zação, eis um albúm em que a
voz faz nascer em cada tema os
diversos instrumentos musi-
cais.

Tudo começou em Montreal,
numa festa em casa do Tiago,
em Agosto de 2001. Alex e
Tiago passam quatro horas
nessa festa a gravar uma jam,
que daria origem Ao single
HAPPY DOG. HAPPY DOG e
NEW YORK são licenciados
para banda sonora da longa
metragem MALLORY EF-
FECT. O tema HAPPY DOG é
novamente licenciado, desta
vez para uma série documental
de 13 programas sobre a produ-
ção do espectáculo VERAKAI
do CIRQUE DU SOLEIL que,
mais tarde, viria a ganhar um
EMMY. Em Novembro de
2004, a editora TRANSFOR-

MADORES convida os FUNA-
MI para editar o seu trabalho
em Portugal numa parceria
com o BLITZ, a FNAC, a AN-
TENA3 e a SIC RADICAL, com
o lançamento previsto para 25

de Janeiro de 2005.

(in blog Transformadores)

Tiago Inuit Conceição, filho
da pintora Ana Maria Silva,
residente em Montreal,  estu-
dou música na Universidade
Concórdia em Montreal e tem
vários trabalhos editados em
Portugal e no Canadá.

Para mais detalhes, os
interessados podem consultar o
site: http://www.funami.com/
flash.html

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
à quarta-feira

****URGENT****
OUVRIER DEMANDE

Entreprise d’aluminium et métal dans l’est de Montréal.       Cherche
ouvrier avec minimum 5 ans d’expérience dans le domaine des métaux
ouvres. Salaire de $18 a $25/h dépendant l’expérience. Le candidat
doit avoir une connaissance de:

·Lecture des plans
·La soudure
·Fabrication de gabarit
·Fabrication d’escaliers
·Fabrication de structure métallique

S.v.p. contacter Gerry au 328-1017  poste 225
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Teatro

Actuou no sábado  passado,
o grupo de teatro da igreja
de S. Sebatião de Toronto, vin-
do de propósito a Montreal para
uma apresentação: “A matança
da tia Francisca”.

A cena é passada na ilha Ter-
ceira, na casa da tia Francisca,
que está organizando a ma-
tança do porco para a chegada
das primas de S. Miguel. Ela
está inquieta porque os ho-
mens não estão ajudando à
preparação, e o único filho,
Barnabé, que não tem toda a
sua cabeça, e consegue todas
as patetices imagináveis a ele

só, que também está de
sesperada porque o filho nunca
se decide a encontrar noiva
para casar.

Chegando as primas de S.
Miguel, a história toma uma
volta um pouco especial; o

Barnabé fica encantado com a
prima Joana. Todos aju-
dam a preparar a matança : as
mexeriqueiras vindas só
para ter o que falar a seguir, as
primas que não conhecem os
costumes da ilha ficam tão
surpreendidas, que não sabem
como a ilha pode estar
tão « atrasada », o Barnabé que
faz tudo para ajudar a mãe,
mas com patetices, e até uma
vizinha foi ajudar à ma-
tança, que foi uma senhora do
público, Sra Emília Medina.

Com isto tudo, o Barnabé
aproveita de estar com a prima,

se apaixona por ela, tenta
fugir com ela e « a porca da
mãe » e desta maneira não
seria separado da Joana « por
diferenças culturais » fazendo
como Romeo e Julieta. No
dia seguinte, infelizmente, o

Barnabé sendo um azarado de
natureza, a Joana farta-se dele
e regressa para casa da prima
Franscisca, conta as mágoas à
mãe que decide de regressar a
S.Miguel para não ficar mais
naquela casa de « tolos ».
Com isso tudo, a tia Francisca
perdeu o porco e o filho fica
sempre só e sem noiva, mas
sempre tão juvenil.

Seguindo a comédia, houve
também 15 actos de varie-
dades que foram aclamados
pelo público, que também can-
tava, por alturas, as canções
tradicionais em conjunto com
os actores.

Antes da apresentação,

A matança da tia Francisca…
Uma comédia de matar com o riso

Susana Sequeira

um pouco ansiosa, falei com a
ensaiadora e cenarista de toda
a apresentação, Kelly André, e
também com o comediante
principal que fazia o papel
do Barnabé : Sr. Domingos
Azevedo. De muita boa vonta-
de, responderam às peguntas.

  Sr. Azevedo contactou
o Sr Eduino Martins  para -
poder organizar uma exibição
da comédia em Montréal
e concordando, tudo foi arran-
jado como previsto, no sábado
passado com muito sucesso.

Ao princípio, o grupo era -
mais composto por pessoas da
terceira idade, que se juntaram
para tentar matar saudades
cantando tradições da terra de
cada um. querendo também
participar.

O grupo de S. Sebastião de
Toronto é composto agora por
30 actores de idades diferentes,
indo de 5 a 78 anos e com sete
pessoas a ajudar por detrás da
cortina.

 O tema da comédia foi intei-
ra ideia da Kelly André, que
compôs, e com o tempo e orga-
nização, todos ajudaram a criar
a peça como foi presentada,
“sem ela, nada se tinha feito”  ,
juntou Sr. Domingos Azevedo,
para demostrar o valor que
Kelly representava a todo o
grupo, e a responsabilidade que
ela tomou, dirigindo os ensaios
todos.

A montagem da peça durou
aproximativamente um ano
e não foi sem encontrar difi-
culdades. Com efeito, alguns
abandonaram por não que-
rererem viajar mais do que
Toronto, outros desistiram
porque pedia muito tempo para
os ensaios regulares. No en-
tanto, pensando que a presença
de uma criança ia ser também

um obstáculo ao desenvolver
da peça, devido ao bom apoio
de todos, tudo se passou muito
bem. “É minha afilhada,e quan-
do ela está na minha casa, eu
faço-a praticar » disse Sr. Aze-
vedo.

Durante o intervalo, entre
o fim da peça e os actos de
variedades, fui dar uma volta à
sala para pedir a opinião de
alguns espectadores, e desta
maneira fazer uma sondagem.
Todos concordaram, era

uma actuação digna de
ser mencionada, como feita e
actuada por profissionais. De
forma que mais ou menos 95%
da sala estava  muito satisfeita
com o espetáculo que foi
dado. «Representa os costumes
da minha terra» disse-me uma,
«Adorei o Barnabé com as suas
brincadeiras e feitio» disse
outro. A cantiga à desgarrada
também foi muito aclamada
pelo público, e todos davam
gargalhadas parecendo dar

vida  à sala.  Os fatos também de
Época, e por vezes exagera-
dos, também eram muito bem
realizados, «Gostei muito do
exagero físico da mãe da Joana»
disse-me um.

Por minha opinião, nunca
tinha visto uma apresentação

portuguesa. E não fiquei com
remorsos de ter ido ver, pois os
comediantes faziam papeis de
profissionais: barnabé foi muito
bem definido em « tolo » com as
suas facécias, anedotas e tanto
dinamismo que parecia dar
vida ao palco dando brilho e
assim arrancar ao menos um rir
das 350 pessoas que estavam
presentes. A Joana, mais séria,
mas também tão dinâmica
como o seu comparte, um con-
junto espectacular que fa-

zia o público à espera da
próxima macaquice dos dois
amantes tornar a situação
mais hilariante. A mãe e as
« mexeriqueiras »,  com um
papel muito interressante na
peça, dando a cada palavra e
discussão um senso cultural
próprio a cada ilha para fazer
quase desmaiar com o riso.

Os actos de variedades foram
também bastante apreciados e
os fatos lindos que condizia
 com o tema de cada acto e os
espectadores também ado-
raram ouvi as pessoas a can-
tar na sala. Apreciei muito as
varinas, as lavadeiras e tam-
bém o Avé Maria cantado pela
jovem, que apesar de ser
uma amadora, tinha uma voz
espectacular e suave.

O espéctaculo foi um sucesso.
Todos adoraram. Apesar de
serem um grupo de ama-
dores, fazendo teatro para
matar saudades ao princípio,
depois duma apresentaçao
como a de sábado, pode-
mos considerar que já não
são amadores, e podem ser
respeitados como profissionais,
que foram aplaudidos por
todos sem excepção. Quando
quiserem voltar a Montreal, o
público estará pronto a ver
outra criação da Kelly André
e do grupo de S. Sebas-
tião de Toronto. Serão sempre
bem vindos e bom sucesso!!
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Turismo
O êxtase pelo mar,
praias, sol e calor !

Fotos e texto de António Vallacorba

Um grupo de 61 turistas lo-
cais, maioritariamente luso-
canadianos e incluindo este
cronista, acaba de regressar de
um cruzeiro de sonho às Baha-
mas, St. Thomas e St. Maarten,
efectuado a bordo do luxuoso
navio “Carnival Valor” e orga-
nizado localmente pela Agência
de Viagens Vasco/St-Michel.

Tratou-se de uma inolvidá-
vel experiência, da qual chegá-
mos mais morenos, com as rou-
pas mais apertadas ao corpo e
maravilhados com tudo o que
foi visto, mas com a agravante
de termos de enfrentar agora a
realidade do nosso clima frígi-
do!

Com partida de Montréal
(para a maioria de nós) no dia

30 de Dezembro, de avião,
rumo à Florida, passou-se o final
do ano em Miami, com a vastís-

sima praia mesmo ali ao lado e
o clima exótico por que é co-
nhecida e tanto adorámos.

O cruzeiro propriamente
dito, iniciou-se no dia 2 de Ja-
neiro rumo às Antilhas e ilhas
periféricas, das quais, como já
ficou dito, visitámos a das Baha-
mas, St. Thomas, no arqui-
pélago americano das Ilhas
Virgens, e, finalmente, a de St.
Maarten – do lado holandês, já
que a outra parte da ilha per-
tence à França e tem praia para
nudismo.

Devo confessar que apenas o
extradordinário clima e as pra-
ias, todas elas de areia branca,
constituem os seus maiores
atractivos, já que em belezas
naturais, ficam muito aquém
das nossas ilhas açorianas,
pelas quais vou adorando cada
vez mais!

No alto mar, é que as condi-
ções atmosféricas não foram
como se imaginava – com ven-
to, mar levemente cavado e
pouco sol. Contudo, o ar estava
assaz ameno.

No computo geral, gostámos
muito do dia na ilha de St. Mar-

tin – uma Heineken ia por um
dólar em qualquer canto da
cidade! – e da Florida, onde

Miami é uma cidade cheia de
vida, pelas suas ruas e praias e
com as seus edifícios seme-
lhantes ao do hotel das Furnas,
em S. Miguel.

Fácil é, também, avaliar da
satisfação geral de todos os
meus companheiros de viagem,
quer em termos das actividades
no navio, das visitas às ilhas e do
aspecto organizativo, conforme
as suas declarações.

Para Olimpia Correia, secre-
tária administrativa no Hospital
Royal Vitória, este cruzeiro “foi
superior” ao primeiro em que
participou, tanto pela qualidade
do navio como pelo  “ambiente
do nosso grupo”.

Paralelamente, não deixou
de comentar o bom trabalho

organizativo dos guias da Voy-
age Vasco, sobretudo o da
Gabriela Pacheco (os outros
foram o Fernando Pacheco, a
Helena Dias e o Tony Câmara,
igualmente bastante dili-gen-
tes). Qualificando-o de “impe-
cável”, contudo logo acres-
centou que “era trabalho que
eu não queria”, por ser uma
tarefa muito difícil.

Silvio Machado, empresário
de limpeza-geral, pelo seu lado
disse-se satisfeito com o que viu
do “barco, da organização e do
itinerário”.

“Gostei imenso – acrescen-
tou -, e espero repeti-lo no final
de 2005”.

Mais moderado no seu entu-
siasmo, foi, porém, o comen-
tário de Idalina Moniz, funcio-
nária da Câmara Municipal de
Laval e afecta à corporação da

Missão de Nossa Senhora de
Fátima de Laval, na medida
em que, como afirmou “vim
para descansar” . Afirmando ter
estado tudo mais ou menos

dentro das expectativas, no
entanto disse ter gostado mais
do barco do cruzeiro anterior.

Esta foi a viagem inaugural do
“Valor” nas Américas. É o mais
moderno navio de cruzeiros (o
vigésimo) da Companhia de

Navegação Carnival, sediada
na cidade de Miami, Florida.
Construído e lançado em 19 de
Dezembro passado na Itália,
donde são naturais o seu capi-

tão, Giovanni Cutugno, e a
maioria dos seus oficiais, é uma
autêntica ilha flutuante.

Com 110.000 toneladas e 300
metros de comprimento, tem
capacidade para 2.974 passa-
geiros e uma tripulação inter-
nacional de 1.100 elementos, na
sua maioria oriunda da Amé-
rica Latina, de países asiáticos e
do leste da Europa. De entre as
suas múltiplas facilidades re-
creativas, destacam-se o casino,
4 piscinas, 4 turbilhões, 22
bares e luxuosas salas de jantar
e teatro para espectáculos,
alguns dos quais do género dos
que se podem ver na cidade de
Las Vegas; salão de beleza,
ginásio, lojas, etc. E onde, en-
fim, não faltam divertimentos,
mas onde o “passatempo” favo-
rito dos turistas parece ter sido,
é, junto dos restaurantes, alg-
uns dos quais abertos 24 horas!

Era um tal comer, beber,
divertir e descansar (para
alguns)!

Ah! É verdade, quase me
esquecia os cruzeiros não são
assim tão fora do alcance de
cada um. Como sugeriu o nos-
so companheiro de viagem,
João Medeiros, toda a pessoa
que deixar de fumar, por exem-
plo, terá no fim dum ano o di-

nheiro mais do que suficiente
para ir num cruzeiro!

Boa sugestão.
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Alma Juvenil

Cinemania
Caros leitores e partisantes

do hoquéi, acho que esteremos
todos de acordo para dizermos
que este ano não teremos ho-
quéi. Que miséria! Quando
mais ricos são mais querem ter.
Ganhando milhões de dolares,
ainda não estão satisfeitos,  é
mesmo uma porcaria. Hoje em
dia, podemos dizer que jogar ao

hoquéi já não é o que era...
Agora é por dinheiro e por
fama. Os jogadores, com este
“lock-out”, estão não somente
penalisando os seus fãs, mas
também fazendos pessoas
perderem o trabalho. Estamos

todos à espera de notícias, mas
nada. Até nem sabem quando
este “lock-out” acabará. Não
será hoje que veremos os nos-
sos jogadores nem as nossas
equipas.

Os jogadores estão indo
para a Europa jogar, e nós aqui
estamos com saudades de um
bom jogo.

Para que serve a riqueza,
se ela não pode nos dar
a  felicidade nem a saúde ?
Acho que este “lock-out” é uma
verdadeira perca e, infeliz-
mente, jà não tenho esperança
de ver a nossa equipa de hoquei
“Canadiens”, nem o nosso ídolo
português, Mike Ribeiro.

Se alguém ainda tem uma
pequena esperança de ver
um jogo até ao final do ano,
parabéns por esta força. Até
um próximo jogo, teremos
que encontrar outros passa-
tempos nos sábados à noite.
Pelo menos ainda temos  festas,
filmes, futebol, etc.

Já não temos os Expos, e nem
tão cedo teremos hoquéi, mas a
final será que podemos ter algo
de certo e de interessante, sem
sermos privados de prazer.

Depois da resolução de este
problema na Liga Nacional de
Hoquéi, qual será o próxima
conflito ?

E nunca mais acaba o “Lock-out”
Maria Calisto

AS “AMIGAS” DO MEU NAMORADO
Little Black Book

Realizador: Nick Hurran
Actores:

 Brittany Murphy
 Kathy Bates
 Ron Livingston
 Julianne Nicholson
Holly Hunter

Idade: M/12
Duração: 97 minutos
Género: Comédia / Romance
Distribuidora: Lusomundo
País de Origem: EUA

Sinopse:
Stacy Holt é uma assistente de produção no famoso “talk-

show” de Kippie Kann. Frustrada pelo facto do seu novo
namorado Derek se recusar a falar sobre as suas ex-namoradas,
Stacy é instigada pela colega Barb a investigar o passado de
Derek. Utilizando o “talk-show” com subterfúgio, e Barb como
orientadora, Stacy entrevista e torna-se amiga das ex-namoradas
de Derek, acabando por descobrir que, muitas vezes, o passado
está bem presente!

MARIA CHEIA DE GRAÇA
Maria Full of Grace

Realizador:  Joshua Marston
Actores:
Catalina Sandino Moreno
Joshua Marston
Yenny Paola Vega

Idade: M/16
Duração: 101 minutos
Género: Drama / Thriller
Distribuidora:  New Age Ent.
País de Origem:  EUA / Columbia

Sinopse:
Maria Alvarez, uma jovem de 17 anos, que vive com três

gerações da sua família numa casa apertada na Colômbia, está
determinada a escapar ao entorpecido quotidiano da sua vila.
Uma oferta para um trabalho lucrativo, que implica carregar
consigo droga até Nova Iorque, vai mudar o seu rumo. Longe
da viagem rotineira que lhe tinha sido prometida, Maria é
levada para o perigoso e implacável mundo do tráfico de droga
numa missão de sobrevivência, que ela terá de cumprir para
alcançar uma nova vida.

Remake de Tron em andamento
Depois de alguns anúncios sem efeito parece que agora é de

vez. Já algum tempo se comenta no interesse em pegar no filme
futurista Tron mas Disney decidiu dar o arranque e já
contactou Brian Klugman and Lee Sternthal para fazer o
argumento.

Para quem não se lembra de Tron, o filme estreou em 1982
e é um dos filmes mais emblemáticos da Walt Disney, marcando
uma geração de filmes de ficção Cientifica. O filme relata a
aventura de um programador que é absorvido para um mundo
paralelo, dentro de um computador e é obrigado a participar em
jogos mortais para poder sair.

Anedotas
P: O que é que diz a centopeia macho para a centopeia femêa?
R: Que belo par de pernas, par de pernas, par de pernas, par

de pernas...

Certo dia a minha prima Pulquéria,filha da minha tia
Leocádia, resolveu procurar trabalho para trabalhar umas
horas depois da escola, comprou o jornal, foi para casa e depois
de ler a página dos anúncios, disse para a minha tia Leocádia:

- Vou responder a este anúncio.Diz assim “Precisam-se
pessoas de ambos os sexos”.

- Oh Pulquéria - disse a minha tia Leocádia - como podes tu
responder a esse anúncio se só tens um sexo??

Entre maridos:
- Há algo mais desagradável do que uma mulher que sabe

cozinhar e não quer cozinhar?
- Há sim! A minha mulher por exemplo: não sabe cozinhar e

insiste em cozinhar.

O Zézinho estava em casa quando a mãe lhe disse para ir
brincar lá para fora porque ela ia arrumar a casa. Ao sair a mãe
diz-lhe:

- Vai com Deus!
Ele ia a descer as escadas, tropeça e cai. O Zézinho vira-se para

trás e diz:
- Podes vir comigo mas não empurres.

No médico:
- Sr. Doutor, a minha filha é cega.
- Não se preocupe... a minha é Nintendo!!

Dois advogados, sócios num escritório, saem juntos e vão
almoçar.

A meio da refeição um vira-se para o outro e exclama:
- Esquecemo-nos de trancar a porta do escritório !!
- Não te preocupes, estamos os dois aqui !

ARTISTA: Seal
MÚSICA: Best of 1991-2004

Top música em Portugal

ARTISTA: Humanos
MÚSICA: Humanos

ARTISTA: Blue
MÚSICA: Best Of

ARTISTA: Phil Collins
MÚSICA:
Love Songs: A Compilation Old & New

ARTISTA: U2
MÚSICA:
How to Dismantle an Atomic Bomb

ARTISTA: Evanescence
MÚSICA: Anywhere But Home

ARTISTA: Jay-Z/Linkin Park
MÚSICA: MTV Ultimate Mash-Ups
Presents: Collision Course

ARTISTA: The Gift
MÚSICA: AM/FM

ARTISTA: Robbie Williams
MÚSICA: Greatest Hits

ARTISTA: Marco Paulo
MÚSICA: Amor Sem Limite
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Vária

PLANTA  MIRACULOSA
CONTR A  O CANCRO

Um professor de bioquímica
da Universidade de Windsor,
Siyararm Pandey, afirma ter
descoberto um medicamento
(pancracy sdaden) que pode
tratar o cancro.

Esta substância proveniente
do lirio poderá revolucionar o
tratamento do cancro.

Ao fazer testes em células
provenientes de dez cancros
diferentes, o professor Pandey
chegou à conclusão que
o tratamento por ele inovado
deu origem a um programa de
suicídio de células cancerosas
sem afectar as células sãs. Este
medicamento tem a grande
vantagem de não ser tóxico.
Trata-se de uma descoberta
científica importante pois
que os outros medicamentos
contra o cancro actualmente
disponíveis no Canadá
são o Taxol e o VP 18 mas
eles são tóxicos e atacam si-
multaneamente as células sãs.

I M P O R T A N T E
DESCOBERTA DE GÁS
NATURAL

 A Compagnia Shell acaba
de efectuar importante des-
coberta de gás natural a 30
quilómetros de Rocky Moun-
tain House no centro da Pro-
víncia de Alberta.

A Companhia pensa que esta
nova reserva poderá conter
cerca de 800 mil milhões de pés
cúbicos de gás.

Note-se, no entanto, que as
análises continuam.

Julga-se que os poços de gás
agora descobertos estarão a
funcionar a meados de 2005.

A  ACUNPUNCTURA E A
ARTROSE

Um estudo realizado nos
Estados Unidos demonstra que
a acupunctura ou seja a téc-
nica chinesa que consiste em
introduzir agulhas muito finas
em pontos precisos do corpo
humano pode ser eficaz con-
tra as infecções articulares
crónicas.

O Instituto Nacional Ame-
ricano de Saúde julga que a
medicina chinesa pode ser um
complemento à denominada
medicina convencional.

A PROTECÇÃO DAS
PESSOAS  IDOSAS

O projecto de lei 83
que o Ministro da Saúde do
Quebeque, Philippe Couillard,
acaba de apresentar prevê que
medidas especiais vão ser toma-
das pelo Governo Charest para
aumentar a qualidade dos servi-
ços prestados nas residências
privadas de pessoas idosas.

Assim os estabelecimentos
públicos que enviem pessoas
idosas para uma residência
privada devem assegurarse
antes que essas residências

possuem um certificado de
conformidade.

Este facto permitira as pes-
soas vivendo em Residência
terem serviços de qualidade.

As pessoas idosas poderão
também utilizar os serviços
do Protector do Cidadão para
eventuais queixas.

Este projecto de lei parece
melhorar os cuidados a dar às
pessoas idosas.

A  DEMOLIÇÃO DO
ESTÁDIO OLÍMPICO

A notícia caiu como uma
bomba. Dois estudos reve-
lados ao público pela Estação
de Televisão TQS e encomen-
dados pela RIO (Régie des
Installations Olympiques) che-
gavam à conclusão que a even-
tual demolição do Estádio Olím-
pico custaria 500 milhões de
dólares.

O primeiro estudo foi rea-
lizado no Outono passado pelo
Grupo Séguin e o segundo pela
firma CIMA PLUS.

Segundo os engenheiros
consultados a demolirão leva-
ria trinta meses e custaria
como acima disse de 500  a 587
milhões de dólares ou seja
a metade do que custou a con-
strução do Estádio.

Estes dois estudos custaram
a “ módica “ soma de 38.000
dólares.

O Conselho de Administra-
ção do Estádio explicou que
nunca teve a intenção de o
demolir mas que sentiu a neces-
sidade de efectuar os citados
estudos para contrabalançar a
opinião dos que desejam a
sua demolição. Temos de con-
cordar que a  estupidez não tem
limites.

E aqui termino esta minha
primeira crónica de 2005 Ao
Correr da Pena. Conto voltar
dentro de três semanas.

Até lá vou continuar a ler e
a informar-me para melhor
partilhar com os que me
lêm aquilo que se passa na
Socie-dade em que vivemos.

AO CORRER DA PENA
Joviano Vaz

Esta é a minha primeira crónica «Ao
correr da Pena» neste ano de graça de 2005.

0 sumário da crónica de hoje é o seguinte:
1) - Planta miraculosa contra o cancro
2) - Importante descoberta de gás natural
3) -A acupunctura e a artrose
4) -A protecção das pessoas idosas
5) -A demolição do Estádio Olímpico

AGENDA COMUNITÁRIA
Universidade dos Tempos Livres
Novo curso
Atendendo ao crescente interesse manifestado, foi  iniciado mais
um curso, Português-Expressão escrita, a cargo de Benjamim
Silva.
Destina-se a quem:
· Quer melhorar a qualidade do que escreve;
· Pretende desenvolver a sua capacidade de reportar, de criticar;
· Gostaria de comunicar o que sente, quer em prosa, quer em
verso;
· Tem a aspiração de escrever um acto teatral, um conto.

Novo horário: Das 18. 00 às 19.00 horas, todas as quintas-feiras.
Inscrição : Centro comuntário de Santa Cruz, Tél. 844-1011

Encontro com o Dr. Cesàrio
Informamos à comunidade que o Sr. Dr. Cesário, antigo

Secretário de  Estado para as comunidades portuguesas, e um
dos principais impulsinadores da nova leis sobre a dupla
nacionalidade – e que muitos problemas resolveu – encontrar-
se-á no salão da Missão Santa Cruz, no domingo 23 do corrento,
pelas 13 horas.

Da Vinci’s Code, o livro a ler
Miguel Felix

Este livro, que foi apresen-
tado ao público em 2003, na sua
versão original inglesa, é hoje
um “best seller” do mundo
literário. “Da Vinci’s Code” é
um romance policial, com todos
os elementos importantes para
cativar o leitor, com factos
verdadeiros e à procura da
verdade. Apesar de alguns lhe
chamarem “Harry Potter para
adultos”, a verdade é que a
obra de Dan Brown toca todas

as pessoas.
A história passa-se numa noite,

em Paris, quando o conser-
vador do Louvre é assassinado..
Durante a sua pesquisa para
descobrir o criminal, a polícia
pede ajuda dum professor ame-
ricano. O problema é que a
vítima deixou o nome do profes-
sor sobre o muro. A neta do
conservador, que estudou crip-

tografia, vai levar o suspeito
numa aventura  para descobrir
o segredo do conservador .

O texto do romance é bem
feito, mas a pessoa deve ter um
espírito aberto, e saber fazer a
diferença entra verdade e o
que não é real. Certos elemen-
tos da história, que Dan Brown
escreveu, podem tocar alguns
valores dum indivíduo. Ao ler o
livro, eu pensei que o livro
devia ser para pessoas duma

certa idade, pela capacidade de
compreensão. Eu aconselho de
ler, com um espírito aberto, mas
segundo a minha opinião, este
livro é para pessoas de mais de
16 anos.

«Código Da
Vinci» do livro
para o cinema

Depois do grande sucesso
nas livrarias a Columbia Pic-
tures quer fazer a adaptação
para o grande ecrã.

Ron Howard vai ficar com a
responsabilidade da realização
da adaptação do livro de Dan
Brown. Não há uma casa que
não tenha um exemplar desta
obra. Esperamos que não de-
siluda os leitores mais exigen-
tes, pelo menos o elenco pro-
mete estar à altura. Tom Hanks
e Jean Reno (acabado de che-
gar à equipa) interpretarão os
papeis de Robert Langdon e
Bezu Fache que unirão esforços
para desvendar o misterioso
puzzle criado pela secreta socie-
dade.
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Guia do Consumidor
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CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO
EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL

EM  13 JANEIRO 2005
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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

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
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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal            313-6465
Associação N. S. de Fátima(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 Montreal             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

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

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle  (450) 430-8950

IGREJAS
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

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

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

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent (514) 843-8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 858- 6030

CASA VINHO
3750 MASSON              721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.              844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E.              861-4562

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

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                              725-2626

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

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

Necrologia

† Clemencia da Piedade
1912 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Janeiro
de 2005, com a idade de 92 anos, a Sra. D.
Clemencia da Piedade, natural de Ribeira
de Cima, Porto de Mós, Portugal.

Viúva de José dos Santos Confeiteiro, deixa
na dor sua querida filha Graciete Leirião
(Albino Leirião) e filhos, netas, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500

O funeral teve lugar no dia 14 de Janeiro de 2005, após uma
liturgia da palavra no salão do Complexo funerário. O seu corpo
foi trasladado para o cemitério de Porto de Mós, Portugal, onde
irá a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os que com
a sua presença, palavras e outros gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.  A
todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

† Maria do Céu Marcelino
1943 - 2005

Com 61 anos de idade, faleceu
em Montreal, no dia 17 de
Janeiro de 2005, a Sra. D. Maria
do Céu Marcelino, natural de
Casegas, Covilhã, Portugal.

Deixa na dor seu esposo, o Sr.
Alfredo Soares, seu filho
Fernando José, suas cunhadas
Maria de Lurdes e Lucinda
(António Simões), sobrinhos e
sobrinhas, assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, rua Jean-Talon este, Montreal
514. 277-7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, dia 19 de Janeiro de 2005, após
missa de corpo presente, pelas 10h00, na missão Santa Cruz
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-
François D’Assise, onde foi a sepultar.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que
se dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

† Leonarda do Rosário
1919 - 2005

Faleceu em Longueuil, no dia
13 de Janeiro de 2005, a Sra. D.
Leonarda do Rosário, natural
de Setúbal, Portugal - esposa
de Armindo Costa e mãe de
Anabela Santiago.

« Os que amamos nunca
morrem pois viverão eterna-
mente nos nossos coreções ».

A cerimónia fúnebre rea-
lizou-se no dia 15 de Janeiro de 2005, no Cemitério Près du
Fleuve, em Longueuil. A todos, um sincero obrigado pelos
gestos de amizade e de reconforto que nos demonstraram.

- Armindo, Anabela, Rui, Filipe e Marie.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500

Valdalino Raposo
Faleceu em Montreal, com 72 anos de idade, no dia 14 de

Janeiro de 2005, o Sr. Valdalino Raposo, natural da Ribeira
Quente, São Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa, a Sra. D. Cremilde Fonseca Raposo,
seus dois filhos Paulo Raposo e Pierre Raposo, seu irmão Olivério
Raposo, sua irmã Dinoria Raposo, assim como outros familiares
e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

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

O funeral teve lugar segunda-feira, dia 17 de Janeiro de 2005,
na capela do Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.

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.

†
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Serviços &  negócios

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

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

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

PROCURAMOS
Empregada de balcão, tempo parcial.

Tel. (514) 272-0362

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

Procura-se cabeleireiros(as) num salão
em LaSalle, com experiência. Há
também locais disponíveis para serviços
estéticos. Contactar Ana ou Emílio.

Tel. (514) 364-3627

Estúdio de massagens, muito
confortável, situado no centro da
cidade, procura empregadas. Não é
necessário diploma nem experiência.
Podemos dar curso de massagem.

Olga
Tel. (514) 524-6222

Procuramos operadoras de costura,
para trabalho em casa, em roupa de
senhora. Fazer peça ao completo. 10
anos ou mais de experiência em
“pleno” e “overlock”.

Contactar Maria
(514) 948-2068

Procuramos pessoa para limpeza só,
numa casa com crianças. Tempos
parcial para começar. Com
referências.

Contactar Johanna
(514) 485-0659

VENDE-SE
Vende-se ou troca-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

NOVIDADE

Esc.: 374-4000

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO
Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame

ROSEMONT Optimo condo, 2 qts,
Próximo de Laurier $142.500. Nego-

ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovação de qualidade

VILLERAY – Duplex, casa,
bachelor, cave, estacionamento.
Todo renovado.

MONTREAL-NORTE – Duplex,
com bachelor, bem situado, com
cave e garagem.

VENDIDA

VENDIDA

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

Procuramos pessoa responsável, fiável,
disponível, com possibilidade de viver
com pessoa idosa, no bairro Côte-St-
Luc. Falar francês. Boas condições,
salário a discutir. Para mais
informações, contactar Lucia
(514) 721-6006 - entre o
meio-dia e as 20h,
514-723-6570-depois das 20h

Precisamos senhora para ajudar com
a limpeza de casa.
Tel. (514) 272-8910 – Das 9h
às 15h, ou das 20h às 22h

Procuramos senhoras com expe-
riência em trabalho geral, para fatos
de banho. Excelente salário.

Contactar Richard ou Jacqueline
Tel. (514) 384-8582

Precisamos, para a época 2005,
pessoas com experiência em
paisagismo. Com carta de condução.
Deve falar francês ou inglês.

11510, 5a  avenue – RDP
Tony (514) 820-9373
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Carlos César garante
apoios ao Santa Clara

O chefe do executivo açoriano ga-
rantiu, sexta-feira, a manutenção dos
apoios públicos ao Santa Clara, único
clube da Região a militar na Liga de
Honra de Futebol, nos valores previstos
pela legislação em vigor.

Depois de uma reunião no Palácio de
Sant’Ana com os dirigentes dos “encar-
nados” de Ponta Delgada, Carlos César
referiu que os financiamentos em
causa decorrem da aplicação da legis-

lação sobre ajudas ao desporto e à promoção do turismo.
 Apesar de alguma incerteza nas receitas regionais resultante

da permanecia em Lisboa de um Governo que não nos paga e que
faz cortes na Segurança Social, vamos manter os apoios aos clubes
desportivos, assegurou.

 Em matéria financeira, vivemos uma situação que não sendo
preocupante é de alerta, por isso é preciso continuar com uma
gestão cuidada para garantir o equilíbrio e a satisfação dos
compromissos da Administração Regional, acrescentou ao
afiançar a disponibilidade do seu executivo para ajudar nos
projectos do Santa Clara.

Não há memória
A primeira volta termina com os três grandes empatados em

pontos (31) e com Braga e Boavista a morderem-lhes os
calcanhares, pois só têm menos um do que o trio de principais
candidatos ao título. E fracassaram ontem, pois qualquer deles
podia ambicionar à liderança isolada. Competitivo e atípico como
não há memória de outro assim, deste campeonato pode esperar-
se tudo: ou uma grande segunda volta, disputada palmo a palmo
até à última jornada mas com os grandes a provarem que o são,
de facto, ou esta competição estranha em que o exercício de ser
adepto é mais rentável na recolha de alegrias dadas pelos rivais do
que o proveito de méritos próprios.

Pode também questionar-se que campeonato é este em que o FC
Porto que jogou em Coimbra - uma negação das duas últimas
épocas - vai à frente e, depois daquilo que viu na véspera, o Sport-
ing não é capaz de ganhar na Madeira. Ao mau jogo do FC Porto
não foi capaz de responder o Sporting, que até era líder, acabando
os campeões nacionais por terem legitimidade para dizerem que
ganharam um ponto.

Resposta positiva deu-a o Benfica, tendo recolado aos rivais. Ante
um Boavista que poderia ter-se isolado no topo da classificação
mas não conseguiu sequer fazer frente aos da casa, a equipa de
Giovanni Trapattoni deu uma demonstração de força, a que não
foi estranho o regresso de Miguel.

Menos bem esteve o Braga. Na recepção ao Moreirense não
conseguiu mais do que um empate a zero, quando lhe bastava um
golito para terminar a primeira volta sem companhia na frente do
campeonato. Tem destas coisas a pressão...

Voltando aos lugares da frente, não há memória recente de uma
primeira volta como esta em que os três grandes terminam
empatados. O mais parecido aconteceu em 1994/95, com o FC
Porto e o Sporting empatados (30 pontos) mas com o Benfica longe
(26). Se lembrarmos que o FC Porto e Mourinho atingiu a metade
de ambos os campeonatos que dirigiu com 45 pontos, está tudo
dito.

Curiosidade
Mantorras voltou a marcar. Cumprido um calvário de mais de

dois anos, por entre operações, crónicas de esperança e de
desespero, o angolano fez o gosto ao pé. Um dia para recordar.

Argel despediu-se
e viajou para Espanha

Argel já viajou para Espanha, onde vai assinar pelo Racing
Santander. No adeus ao Benfica o central brasileiro mostrou-se

satisfeito pelo tempo passado na
Luz e por ter saído a bem. Na
véspera, Argel entrou em campo
perto do final da partida com o
Boavista e foi aplaudido pelos
adeptos do Benfica.

O central revelou ainda que
tina igualmente propostas do
Santos e do Flamengo, mas pre-
feriu optar pelo futebol espanhol.

«Ainda vamos ter o Mantorras a
100 por cento», diz o avançado

Mantorras, avançado do Benfica, em declarações à SportTv, após
a vitória (4-0) conseguida este domingo sobre o Boavista no Estádio
da Luz:

«Agradeço às pessoas que me
ajudaram a vencer esta lesão,
principalmente à minha família e
aos meus amigos. [O que pensou
ao marcar o golo] Pensei logo em
abraçar o Rodolfo Moura, que foi
uma pessoa muito importante na
minha recuperação. [Mais golos?]
Claro que sim. Estou parado há
dois anos, estes são os meus pri-
meiros passos. Vamos ter mais

oportunidades e ainda vamos ter o Mantorras a 100 por cento.»

Pelé em Espanha:
«Figo é um trabalhador nato
que ainda hoje contratava»

Pelé não tem dúvidas: se fosse técnico
não hesitaria em contratar o português
Luís Figo, apesar de não se tratar de um
jovem. «É um grande trabalhador
dentro do campo, não tenho dúvida que
o contrataria», diz o eterno craque do
futebol brasileiro e mundial.

De passagem por Madrid, Edson
Arantes do Nascimento reitera a sua
ideia de colocar Zinedine Zidane entre
os cinco melhores jogadores do mundo.

«Nos últimos dez anos não apareceu nenhum melhor que ele; é o
grande maestro do Real Madrid», opina, em breves declarações
à Marca. Pelé, que falava dos seis «galácticos» do Real Madrid, diz
que «não se importava nada de ter um jogador gordinho como o
Ronaldo na sua equipa» e define Raul «como um jogador completo,
rápido e com bom toque de bola».

Sobre os ingleses: «David Beckham é um especialista a jogar nas
alas, não o vejo a jogar a médio-centro, e Owen é um grande
definidor».

Noutro contexto, Pelé acredita no sucesso do seu compatriota
Vanderlei Luxemburgo à frente do Real Madrid e volta à carga
sobre as críticas ao Flamengo: «Vendeu mais de meia centena de
jogadores e agora está sem dinheiro. Onde estão os milhões?»,
pergunta o «Rei» que, neste aspecto, enaltece a «política» de
Florentino Pérez que compra e vende astros e realiza fortunas».

«Não se pode esquecer que o Futebol mudou muito, é hoje um
comércio livre e assim vai continuar a ser», acrescenta Pelé.

Guarda-redes africano
morto por adeptos

O guarda-redes da selecção sub-20 de Benin, Samiou
Yessoufou, morreu hoje depois de ter sido agredido domingo por
adeptos ainda não identificados.O jogo realizou-se domingo à noite
em Cotonou, capital do país.

Um dia depois da equipa sub-20 de Benin ter sido batida pela
Nigéria por 3-0 na primeira jornada do campeonato africano da
categoria, Yessoufou foi espancado num bar de Cotonou.

De acordo com a polícia, o guardião foi agredido por indivíduos
que o responsabilizaram pela derrota frente aos nigerianos.

Sporting.pt dá acesso a site do Benfica
Quem escrevesse o endereço www.sporting.pt em busca de

notícias dos «leões» teria, ontem, uma grande surpresa. Depois de
um período de espera, o ecrã devolvia a página oficial do clube da
Luz.

Depois de reatadas as relações entre as direcções de Sporting
e Benfica, este não é um gigantesco passo em frente na sã
convivência entre os dois emblemas da capital.

De acordo com o que se apurou, trata-se apenas de um
problema, já em fase de resolução, provocado pelo facto de os sites
oficiais dos dois clubes estarem alojados nos mesmos servidores.

Aliás, quem escrevesse www.slbenfica.pt receberia uma
mensagem a dizer que não existia um site naquele endereço.

Benfica-Sporting nos oitavos-de-
final da Taça de Portugal

Benfica e Sporting vão defrontar-se nos oitavos-de-final da Taça
de Portugal. O sorteio realizado ditou novo «derby» entre os
grandes de Lisboa.

Poucos dias depois da vitória
do Sporting em Alvalade, fica
marcado novo encontro, agora
na Luz.

O Beira Mar ficou isento e já
está portanto nos quartos-de-
final da Taça, enquanto o sor-
teio ditou mais três confrontos
entre equipas da Superliga. As
três formações que não são do
escalão principal jogam em
casa.

Confira os jogos, agendados
para 26 de Janeiro:

E. Amadora - Penafiel
Académica - Marítimo
Pinhalnovense - Belenenses
V. Setúbal - V. Guimarães
Nacional - Boavista
Benfica -Sporting
Ol. Hospital - Sp. Braga

Isento: Beira Mar

F.C. Porto é a
nona melhor defesa da Europa

José Mourinho está imparável. Dez pontos de avanço sobre o
Arsenal na Premier League e uma «assustadora» performance
defensiva de 0,34 golos sofridos por partida. O melhor registo nos
campeonatos dos dez países melhor classificados no ranking da
UEFA (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Portugal,
Holanda, Grécia, Bélgica e Escócia), que determina o número de
equipas nas provas europeias (Liga dos Campeões e Taça UEFA).

Perto estão Lyon (França) e Rangers (Escócia), com respec-
tivamente 0,38 e 0,45 tentos por jogo, embora a competitividade
nestes países seja bem menos intensa do que em Inglaterra. O
campeão europeu F.C. Porto, com pouco mais de meio golo por
partida (0,58) ocupa a nona posição, precisamente com o mesmo
valor que os holandeses do PSV Eidhoven.  No que diz respeito aos
outros portugueses, o Sp. Braga é a 21a melhor defesa da Europa,
com uma média de 0,76 golos. Marítimo (34a), U. Leiria (46a),
Benfica (56a) e V. Guimarães (58a) vêm a seguir. O Sporting,
derrotado na Choupana pelo Nacional, caiu para a 100a posição,
com 1,35 golos sofridos por partida na Superliga.

Leões são bons no ataque
A equipa de José Peseiro ocupa o oitavo lugar na tabela dos

melhores ataques do Velho Continente, com média igual à dos
belgas do Anderlecht (2,17). Os goleadores moram na modesta
liga belga, com o líder Club Brugge a marcar 2,66 golos por
encontro. Os holandeses do AZ Alkmaar e do PSV perseguem-no.
O segundo melhor português é o Benfica, na 33a posição com 1,64
golos por encontro da liga portuguesa.
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Desporto
Presidente do Dínamo esteve
em Braga e vai «contratar
mais um dos grandes

O presidente do Dínamo de Moscovo está desde sábado em
Portugal para tratar do pagamento dos jogadores contratados nas
últimas semanas (Derlei, Thiago, Frechaut, Danny e Cícero) e
afirma estar à procura de pelo menos mais um reforço numa das
equipas grandes.

Alexi Fedorychev marcou presença em Braga, tendo almoçado
com o presidente do clube local, António Salvador, no Estádio
Municipal, que aproveitou para visitar. A «visita de cortesia»
também serviu para selar o acordo de transferência de Cícero, por
«2,5 milhões de euros, que serão pagos em três prestações».

Falando com a imprensa num inglês fluente, apenas não quis ser
muito explícito sobre quem poderá vir a contratar em breve. Ou
seja, nenhuma palavra sobre os nomes Abel, Ricardo Nascimento
ou mesmo Mário Sérgio, e uma certeza: «A minha intenção é
contratar mais um jogador de um clube grande».

Acompanhado por um «staff» de três pessoas, para além do
empresário Jorge Mendes, o russo espalhou charme pela cidade
dos Arcebispos e regressou ao Porto.

Entretanto, o director-geral do Dínamo, Yuri Zavarzin, que
esteve a assistir ao Benfica-Boavista, disse à imprensa de Moscovo
que o clube não está interessado na contratação de Ricardo
Nascimento.

Bagão Félix não abdica das
dívidas fiscais dos clubes

O ministro das Finanças, Bagão Félix, afirmou que recusa
abdicar das dívidas fiscais dos clubes de futebol e manifestou-se
contra qualquer «tratamento favorável» a este sector.

«Não abdicamos da cobrança, seja por via consensual seja
executiva», disse Bagão Félix, em Bruxelas, à entrada de uma
reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro.

O ministro reúne-se  com representantes da Liga de Clubes e da
Federação Portuguesa de Futebol para «tentar encontrar uma
solução de razoabilidade» e esclarecer questões de carácter
técnico ligadas com a notificação feita aos clubes.

«Os clubes não terão um tratamento favorável, nem devem
contar comigo para manobras dilatórias, porque o acordo é claro»,
disse Bagão Félix, acrescentando que os clubes são iguais aos
outros contribuintes.

Vítor Baía o oitavo melhor do mundo
A Federação Internacional de

História e Estatística do Futebol
(IFFHS) elegeu Vítor Baía, FC
Porto, como oitavo melhor
guarda-redes do mundo. Ricardo,
guardião do Sporting e titular da
Selecção Nacional, aparece em
19º lugar.

O italiano Buffon, Juventus,
Itália, é o nº 1 para a IFFHS e o
checo Cehc do Chelsea, o
segundo.

Lista dos dez primeiros:
1º Buffon, Juventus, 185 pontos;
2º Peter Cehc, Chelsea, 125;
3º Dida, Milão, 78;

4º Casillas, Real Madrid, 75;
5º Nikopolidis, Olympiakos, 64;
6º Khan, Bayern de Munique, 39;
7º Abbondanzieri, Boca Juniores, 31;
8º VÍTOR BAÍA, FC Porto, e Henao, Once Caldas, 29;
10º Canizares, Valência, 29 (...)
19º RICARDO, Sporting.

JÁ VISITOU O SALÃO AUTOMÓVEL?
Helder Dias

Abriu as portas ao público no
dia 14 deste mês, o Salão Inter-
nacional do Automóvel de
Montreal, reconhecido desde
já como um dos melhores e
mais completos do seu género.
Fizemos, como é habito, a nossa
visita, e logo à partida, consta-
tamos que a nova tecnologia se
abre cada vez mais a favor do
Meio-Ambiente, construindo-
se viaturas Hybridas ou sejam
eléctricas e a combustí-
vel. Quanto ao factor veloci-
dade, esse não está em causa,
pois estas viaturas atingem
praticamente as mesmas veloci-
dades que as tradicionais, po-
luindo no entanto muito menos
o nosso ambiente.

Para a camada mais jovem, a
FORD apresenta-nos o espec-
tacular modelo GT2005,um

carro bem desportivo, com
umas linhas aerodinâmicas
bem patentes, não fugindo no
entanto as linhas traçadas pela
FORD nos anos 60, quando
estes, pela primeira vez apre-
sentaram um carro desportivo
na Europa e que levou a Ford a

ganhar três anos seguidos as
famosa corridas de Le Mans. Os
LAMBORGUINI, a colecção
FERRARI, a HONDA, MAZDA,
SUBARU, BMW, GM, MER-
CEDES, PORSHE etc.etc.,
bem como os carros impeca-
velmente transforma-
dos, marcam neste ”certame”
um ponto de honra, convidan-
do-nos mesmo a sonhar um
pouco.

No que respeita aos carros
utilitários, os garagistas não
perderam tempo em fazer
transformações, o que aprovei-
tamos para evidenciar a no-
va JETTA da Volkswagen,
com um habitat mais largo de
25 mm e mais alto de 15 mm,
tem de comprimento 4,55 m. É
verdadeiramente mais ele-
gante, mais dinâmica, e sobre-
tudo, mais progressiva. O seu
motor de 5 cilindros de 110Kw/
150ch, o qual foi construído
especialmente para a América
do Norte, tem uma excelente
aceleração grimpando aos
100km/h em 9,1seg. A JETTA
poderá facilmente atingir os
200km/h, o que mesmo a altas
velocidades, o seu motor se
mantém bastante silencioso.
Quanto ao seu interior agra-
dou-nos pelo seu espaço e pela

forma luxuosa que é composto.
Se procura um camião, uma

caravana ou um modelo em
particular, estou convencido
que saíra deste salão com uma
nova chave no seu bolso, ou
então, tal como nos!.. a sonhar.
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