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PSD apresenta
o seu programa eleitoral

O PSD apresenta, esta sexta-feira,
às 16:00 no Centro Cultural de Belém,
o seu programa eleitoral para as
eleições legislativas de 20 de Feve-
reiro.

As linhas gerais do programa
eleitoral dos sociais-democratas já
foram anunciadas pelo líder do parti-
do, Pedro Santana Lopes, na passada
segunda-feira, no final do Conselho
Nacional do PSD.

Nessa altura, Santana Lopes ga-
rantiu que, se o PSD vencer as elei-
ções legislativas, não irá «aumentar
a carga fiscal» e manterá a taxa de
IVA.

Cont. na pág. 2

Regresso a Portugal?
*Benjamim Silva

Cada vez é mais frequente rece-
bermos a notícia que um dos nossos
amigos ou conhecidos vai regressar
aos Açores, à Madeira ou ao Con-
tinente. Também com frequência,
mas menor, tomamos conhecimento
(sempre com alguma apreensão) de
que insatisfeitos lá, para o Canadá
voltaram.

Propomos, pois para se evitarem
frustrações de tal índole, que façam
o velho exercício dos “prós” e dos
“contras”: em duas colunas, lado a
lado, escrevam numa as vantagens
e na outra os inconvenientes; uma
folha para a estadia no Canadá, outra
para a permanência em Portugal.

Para os que já aqui estão há alguns
anos, será de toda a conveniência
viverem pelo menos dois ou três
meses no local onde se pretendem
fixar, Não irem lá somente passear
em cómodo carro, comer os bons
petiscos e beber as melhores “pin-
gas”. Isto não chega para ajuizarem
a realidade! Andem nos transportes
públicos (autocarro, Metro, com-
boio), tirem informações nos hospi-
tais, nas câmaras e nos ministérios,
leiam os jornais, vejam os noticiários

Cont. na pág. 2

Liberdade, ainda que à força
O presidente George W. Bush ini-

ciou ontem o seu segundo mandato
prometendo aos americanos interferir
onde for preciso, em qualquer parte do
mundo, e “com a força das armas se
necessário”, para garantir a tranqui-
lidade dos Estados Unidos. Dando
ênfase total a sua política externa —
claramente definida como uma luta
entre o bem e o mal — ele disse que a
implantação da democracia em outros
países “é agora uma exigência urgen-
te para a segurança” dos EUA e “uma
convocação da nossa era”:

”Somos levados pelos aconteci-
mentos e pelo senso comum a uma
conclusão: a sobrevivência da liber-
dade em nossa terra depende cada vez
mais do sucesso da liberdade em
outras terras. A melhor esperança de

Cont. na pág. 14

No 33º aniversário do Restaurante Solmar

O prestígio da idoneidade Texto de António Vallacorba
Fotos de Sylvio Martins

O Restaurante Solmar esteve no seu
melhor anteontem à noite, segunda-
feira, para assinalar a passagem do seu
33º aniversário, 26 dos quais na baixa
citadina.

Tratou-se, de facto, de uma celebra-
ção bastante condigna e à altura do
seu prestígio, quer em termos de
ementa, quer de clientela (a sala
estava agradavelmente cheia) e até
mesmo no aspecto do entretenimento.

A comunidade esteve fortemente
representada por membros dos seus
orgãos da comunicação social, sendo
ainda de destacar os da imprensa
quebequense, entre outros.

Francisco Salvador, conselheiro das
Comunidades Portuguesas; Diaman-
tino Sousa e esposa, do “LusoPress”;

Eduino Martins, da Alfred Dallaire, e
consorte; Sylvio Martins, de “A Voz de
Portugal”, entre outros, constituiram
“animada” companhia para o cronista,
que, depois de uma saborosa “sangria”
e da degustação de um prato de “gulo-
seimas” requerendo seguidamente
um bom vinho, se quedou por caldo
verde e por uns deliciosos filetes de
linguado, muito bem regados em
manteiga e limão, acompanhados de
vegetais. Para sobremesa, e num prato
que muito impressionou a sra. Mar-
tins, pudim de caramelo, bolo e fruta.

Enquanto isto, mas também antes e
depois, o prof. Carlos Ferreira, alter-
nadamente fazendo “cantar” o piano e,
à viola, ao lado do José João, à guitarra

Cont. na pág. 2
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Em relação ao IRC, o PSD
considera que não existem
«condições para baixar signifi-
cativamente» este imposto e,
como tal, este também deverá
manter-se.

Em matéria fiscal, os sociais-
democratas vão propor a «cria-
ção da separação fiscal dos
rendimentos dos dois côn-
juges». Assim, os contribuintes
que são casados passam a poder
apresentar as suas declarações
de rendimentos separadamen-
te. Trata-se de uma medida
que, segundo Santana Lopes,
irá «aliviar a carga fiscal de
muitas famílias», uma vez que
actualmente existe «uma pena-
lização fiscal» para as pessoas
casadas.

Relativamente a matérias
relacionadas com a Segurança
Social, o PSD defende que os
funcionários públicos com me-
nos de 35 anos só deverão refor-
mar-se aos 65 anos.

Aos funcionários públicos
com mais de 35 anos deverá ser
dado o direito de opção de se
reformarem aos 60 anos, como
está actualmente previsto, ou
apenas aos 65 anos.

Outra das propostas do pro-
grama eleitoral do PSD diz
respeito aos «jovens desem-
pregados qualificados», com
Santana Lopes a defender que
deve ser o Estado «a assumir
o financiamento quase inte-
gral dos períodos de forma-
ção» destes jovens em empre-

PSD apresenta
o seu programa eleitoral

sas privadas.
De acordo com Santana Lo-

pes, o PSD continuará a apostar
nos projectos da Rede Ferro-
viária de Alta Velocidade, da
terceira travessia do Tejo e na
manutenção dos hospitais SA.

Em relação à interrupção
voluntária da gravidez, o líder
laranja já garantiu que o PSD
não irá propor um novo refe-
rendo sobre a matéria na próxi-
ma legislatura, embora admita
viabilizar a sua realização caso
seja proposta por outro partido.

A diminuição do peso da Ad-
ministração Pública no PIB, dos
15 por cento actuais para 11 por
cento; a redução da despesa
pública, dos actuais 48 por
cento para 40 por cento, e a
introdução de mecanismos que
permitam uma maior mobi-
lidade laboral são outras das
propostas incluídas no progra-
ma eleitoral social-democrata.

O documento denominado
«Compromisso de Mudança»
tem 190 páginas e pode ser
consultado na íntegra na pági-
na do Partido Social Demo-
crata.

Con. da pág. 1

da televisão e falem com pes-
soas, muitas pessoas!

Se tiverem filhos em idade es-
colar, é fundamental que domi-
nem a Língua Portuguesa fala-
da e escrita, para lá se poderem
integrar sem traumas ou atra-
sos relevantes.

Daqui resulta mais um im-
portante passo a dar: matri-
culem-nos nas Escolas Portu-

Regresso a Portugal?
Cont. da pág. 1

guesas ou nos cursos de Portu-
guês das Universidades.

“Para grandes decisões, es-
cutar opiniões”. Regressar a
Portugal é mais que uma consi-
derável decisão, é um diferente
(melhor? pior?) estilo de vida.

Abram bem os olhos, escu-
tem e decidam-se, só então, a
ficar ou a regressar.

Boa decisão e... muita sorte!

Ficar
aqui?

Regressar?

e voz, misto de poeta  e de
campino ribatejano, para além
das suas actuações individuais,
acompanharam a Lúcia Belo
em rendições possantes do fado
e de melodias populares, que
tanto caracterizam a sua duali-
dade de talento para ambas as
versões de canto.

Que bom fazer anos! Lia-se
no rosto radiante, de afabi-
lidade, a satisfação pessoal do
nosso anfitrião, David Dias,
pela missão bem sucedida.

Dizia-nos ele depois quando
se juntou a nós “Preparam-se as
coisas com todo o rigor e gosto,

No 33º aniversário do Restaurante Solmar
O prestígio da idoneidade Cont. da pág. 1

na esperança que saia tudo a
contento”.

Situado no 111, Rue Saint-
Paul Este, o Solmar constitui
uma das duas unidades que
compreendem o complexo res-
taurador do nosso compatriota
David Dias, sendo aquela no
primeiro andar, enquanto que
a outra unidade, La Sauvagine,
está localizada no rés-do-chão e
especializada em cozinha fran-
cesa.

A restauração é uma indús-
tria assaz competitiva; e, saben-
do-se da proliferação de estabe-
lecimentos da especialidade,
quer a nível étnico, quer, com
maior ênfase, os da tradição
francófona, requer muita com-
petência, dedicação e labor,
sempre na mira de bem servir
não só a nossa comunidade,
como ainda todas as demais
sociedades em que se insere.

Entretanto, as celebrações
continuam. Para tal, o Solmar
preparou uma ementa especial,
com um serviço completo pelo
módico preço de 24.95 dólares
por pessoa do domingo à quin-
ta-feira, e/ou de quatro pratos
por 35 dólares por pessoa, ao
longo de qualquer uma das sete
noites da semana. E, claro,
incluindo uma outra “ementa”
extra-especial: fados, guitar-
radas e piano.

“A Voz de Portugal” felicita o
sr. David Dias e os seus colabo-
radores pela passagem de tão
interessante efeméride, bas-
tante prestigiante para ele e
para a nossa comunidade, en-
quanto lhe endereçando os
mais sinceros votos de contínuo
sucesso empresarial.
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Carlos César
garante cumprimento
de promessas na legislatura

O presidente do Governo
açoriano garantiu hoje que os
compromissos feitos pelo
PS na campanha eleitoral
para as regionais de Outubro
passado “têm todas as condi-
ções” para serem cumpridos
ao longo da actual legislatura.

Carlos César falava após au-
diências com os parceiros so-
ciais e partidos políticos para
auscultação sobre as propostas
de Orientações de Médio Prazo
e o Plano para 2005 do arqui-
pélago, que serão discutidas na
Assembleia Regional.

A contenção das despesas de
funcionamento e a evolução das
receitas próprias e das transfe-
rências do Estado para as ilhas
permitem assegurar os com-
promissos assumidos antes das
eleições, disse o chefe do Exe-
cutivo Regional.

Carlos César especificou que,
em 2004, se registou um cresci-
mento de despesas de funcio-
namento de apenas 2,2 por
cento, o que garantiu ser muito
inferior ao verificado no resto
do país.

No Plano para este ano, as
apostas do Executivo vão se
centrar na consolidação do
equilíbrio das finanças pú-
blicas, em detrimento do des-
perdício de recursos, disse.

Entre as orientações para
2005, o Governo Regional pre-
tende continuar a apostar no
crescimento da economia e do
emprego, consolidação do pro-
gresso educativo, formação
profissional e solidariedade so-
cial.

Carlos César anunciou, ain-
da, que está previsto um au-
mento de quatro por cento para
os complementos de pensão,
destinados a compensar os
pensionistas das ilhas pelos
custos acrescidos da insu-

laridade.
Após a audiência, o presi-

dente do PSD/Açores asse-
gurou que os deputados social-
democratas vão “privilegiar” o
diálogo com o Governo Re-
gional, mas escusou-se adian-
tar qual o seu sentido de voto
relativamente Plano e Orça-
mento para 2005.

“Vamos aprovar algumas
medidas, mas só depois, pe-
rante os documentos, é que
podemos fazer o juízo global”,
argumentou Victor Cruz, acres-
centando que o PSD/Açores
vai manter também uma pos-
tura de “critica construtiva”.

“Estamos sempre disponíveis
para reconhecer o que está bem
feito, para aplaudir as boas
opções e para criticar de forma
construtiva a actividade do
Governo Regional”, garantiu.

O aumento das pensões e
reforma dos idosos, a par da
convergência salarial dos fun-
cionários das Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social
com os seus congéneres da
Função Pública, foram outras
das propostas apresentadas
pelo PSD.

O porta-voz do PS/Açores,
Francisco Coelho, defendeu
que as grandes Orientações de
Médio Prazo devem corres-
ponder aos compromissos elei-
torais assumidos pelos socia-
listas durante a campanha das
regionais em Outubro de 2004.

“Apresentamos, ainda, a
preocupação de continuar a
existir, apesar da saúde das
finanças regionais, a preocu-
pação da estabilidade orça-
mental e a continuada diminui-
ção e racionalização da despe-
sa corrente e a libertação de
receitas para o investimento”,
referiu.

O presidente da Câmara do
Comércio e Indústria dos Aço-
res alertou que Plano do Gover-
no Regional deve potenciar a
criação de mais emprego no
arquipélago e dar continuidade
e um reforço de verbas para o
turismo, um sector que “tem
vindo a criar grande riqueza e
postos de trabalho”.

Costa Martins defendeu,
ainda, uma aposta na formação
profissional, tendo em vista a
qualificação dos recursos hu-
manos das ilhas.O CDS/PP
não compareceu à audiência
agendada para a tarde de hoje
com o presidente do Governo
Regional dos Açores.

Açores investem 10 milhões de euros
em promoção turística em 2005

A região autónoma dos Açores vai investir este ano cerca
de 10 milhões de euros na promoção turística, com metade
desta verba destinada a acções no mercado interno, disse o
secretário regional da Economia.

Duarte Ponte, que falava à
margem de um almoço dos
Açores na Bolsa de Turismo de
Lisboa, explicou que o inves-
timento em promoção definido
para 2005 inclui verbas de ori-
gem pública e de agentes priva-
dos.

Durante o discurso que fez
ao longo do almoço disse ainda
que foi aprovado na passada
semana um investimento de
dois milhões de euros de uma
entidade privada, no âmbito
dos sistemas de incentivo de
apoio à promoção, que “certa-
mente vão contribuir para au-
mentar a notoriedade dos Aço-
res no exterior”.

Recordando que os Açores
são a região de Portugal que
registou o maior crescimento
na área turística nos últimos
seis anos, em termos de dor-
midas e de receitas, o secretário
regional disse que irá realizar-
se uma campanha nacional em
Abril, através de vários canais
de comunicação, em todas as
capitais de distrito, e outra em
Julho.

A iniciativa vai repetir-se em
Outubro, mas desta vez é diri-
gida ao turismo sénior.

A acção de promoção de Ou-
tubro vai apresentar “facili-
dades especiais” de preços de
transporte aéreo, hotéis e alu-
guer de automóveis para os

turistas mais velhos.
Relativamente ao mercado

externo, Duarte Ponte não
referiu quaisquer acções, mas
salientou vários exemplos de
novas ligações aéreas para
países europeus, como o caso
da Dinamarca, com o segundo
voo semanal a iniciar em 14 de
Fevereiro.

Também a Finlândia terá o
primeiro voo para os Açores dia
21 de Março e Londres a 5 de
Abril.

A Holanda, Irlanda, França,
Canadá e EUA são mercados
alvo para os quais os Açores vão
começar a dirigir a atenção,
disse Duarte Ponte.

O mercado espanhol, como o
alemão e canadiano, que cres-
ceram em 2004 cerca de 50 por
cento, têm de continuar a au-
mentar a sua presença e a con-
solidar esta subida em 2005,
acrescentou.

Tentativa de homicídio
dá cinco anos de cadeia

O jovem de 24 anos que era acusado de ter tentado matar a
namorada e a mãe desta foi, ontem, condenado pelo Tribunal da
Ponta do Sol a cinco anos de prisão.

O Tribunal da Ponta de Sol condenou, ontem, a cinco anos de
prisão o indivíduo acusado de ter tentado matar a namorada e a
futura sogra. O colectivo presidido por Celina Nóbrega condenou-
o a sete anos de prisão pela prática de dois crimes de homicídio na
forma tentada e a dois meses por detenção de arma proibida. Feito
o cúmulo jurídico, o tribunal estabeleceu em cinco anos a pena que
o arguido terá de cumprir.  Recorde-se que este caso remonta ao
dia 2 de Dezembro de 2003, quando o arguido, não aceitando o fim
do relacionamento com a namorada, foi à casa desta, à noite, e
disparou com uma caçadeira pelo menos duas vezes na direcção
da jovem, acabando por feri-la e à futura sogra.
A namorada ficou com ferimentos no tórax e no ombro direito, o
que a obrigou a permanecer totalmente incapacitada para o
trabalho durante três meses. Os ferimentos na mãe da jovem
obrigaram-na a parar o trabalho durante dois meses.

Voos directos oriundos de um
maior número de cidades

Apesar de considerar que a Madeira já tem vários voos directos
de cidades alemãs e do Reino Unido, Filipa Jardim Fernandes
afirma que os mesmos estão muito concentrados num operador
e que são provenientes de poucas cidades.

De acordo com a responsável, «ainda que tenhamos um voo
directo diário de Londres, é preciso começarmos a apostar em voos
directos oriundos de mais cidades do Reino Unido»s, e o mesmo
em relação a outros países de grande importância para o turismo
madeirense, tais como a Alemanha ou a França. Por outro lado,
a empresária salientou que o Reino Unido é o país onde há mais
“low cost” e que, através desse sistema, há voos para todo o Sul de
Espanha, Canárias e, inclusivamente, para Faro. Como tal,
considera que seria benéfico se o mesmo acontecesse em relação
à Madeira.

Contudo, para que tal pudesse acontecer, a nossa entrevistada
crê que é necessário haver uma diminuição das taxas
aeroportuárias, porque as mesmas «são muito caras e inviabilizam
este tipo de operações». «As taxas aeroportuárias são um “handi-
cap” muito grande», acrescentou a presidente da Mesa de
Hotelaria da Associação Comercial e Indústrial do Funchal-
Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).
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Revista de imprensa: Continente
Tragédia - Dizimada povoação de São Xisto
Quatro mortes por ciúmes

Um homem matou ontem a
mulher e um casal vizinho com
vários tiros de caçadeira e suici-
dou-se, em São Xisto, freguesia
de Vale de Figueira, São João
da Pesqueira, Douro. Nesta
aldeia da margem Esquerda
do Douro, residiam apenas sete
pessoas.

O triplo homicídio foi moti-
vado por razões passionais, uma
vez que, segundo disseram ao
Correio da Manhã habitantes
de São Xisto, o homicida des-
confiava que a mulher tinha
uma relação amorosa com o
vizinho, seu compadre.

A tragédia deu-se pouco de-
pois das 17 horas, no centro do
povoado. Segundo o CM apu-
rou no local, o tresloucado
homicida, Jusmino Augusto
Vila Real, de 60 anos, antigo
ferroviário, roído pelos ciúmes,
esperou pela chegada do casal
vizinho, Ernesto Ermidas e
Etelvina Lopes, ambos na casa
dos 70 anos. Depois de uma
violenta discussão, abateu-os a
tiro de caçadeira carregada
com zagalotes, um tipo de car-
tuchos utilizado na caça ao
javali. O casal regressava de
uma propriedade agrícola e ia a
entrar para casa. Foram atin-
gidos na cabeça e no peito.

De seguida, e sempre de
caçadeira em punho, Jusmino
deslocou-se à sua residência e
assassinou a mulher, Maria
Alice, de 60 anos, que na altura
estava sentada no sofá da sala.
Por fim, suicidou-se com um
tiro na cabeça no quintal da

casa.
A arma utilizada no crime foi

uma caçadeira, mas a GNR
encontrou na residência do
homicida uma pistola. Ernesto
Ermidas, o homem que tom-
bou na rua vítima da fúria e dos
ciúmes de Jusmino, também
estava armado de pistola, mas
não teve tempo para se de-
fender.

Os trágicos acontecimentos
de ontem ao final da tarde
deixaram em estado de choque
os outros residentes de S. Xis-
to, bem como os habitantes das
aldeias vizinhas. Ninguém en-
contra razões para os ciúmes de
Jusmino.

“O Jusmino desconfiava que
a mulher andava metida com o
Ernesto, mas não era verdade.
A Maria Alice era uma pessoa
de bem e incapaz de se meter
com outro homem. Eles eram
vizinhos e até se davam bem.
Foi uma tragédia muito gran-
de que eu nunca pensei que
algum dia acontecia aqui”,
afirmou ao CM Atília de Jesus
Sequeira, de 63 anos, uma das
habitantes de São Xisto.

“Ouvi uns 10 tiros. Mas, co-
mo às vezes o Jusmino andava
aos tiros para o ar para expe-
rimentar as armas, não liguei.
Só depois é que ouvi gritar e
me apercebi daquilo que acon-
teceu”, recorda Atília.

Os dois casais era compa-
dres, estavam reformados e
passavam os dias a trabalhar na
agricultura. “O Jusmino era
um jóia de pessoa mas meteu-se-

lhe aquilo na cabeça e a partir
daí nunca mais foi o mesmo”,
acrescentou Atília de Jesus que
não quer continuar a residir
em S. Xisto e vai mudar-se para
São João da Pesqueira para
junto de um filho.

No local estiveram elementos
da PJ de Vila Real, que reco-
lheram os vestígios do tiroteio.
Às 22 horas, os bombeiros re-
moveram os corpos para o Cen-

tro de Saúde de São João da
Pesqueira.

“NADA FAZIA PREVER
UMA TRAGÉDIA COMO
ESTA”

“Estamos chocados. Nada
fazia prever uma tragédia como
esta. São quatro mortos”, desa-
bafou ontem ao nosso jornal
Adelino Lopes, presidente da
Junta de Freguesia de Vale
Figueira. O autarca salientou
que na aldeia viviam sete pes-
soas e aparentamente “todas se
davam bem”, “Eu não sei quais
as razões que levaram a isto até
porque os casais eram compa-
dres, um filho do Jusmino esta-
va casado com uma filha do
Ernesto Ermidas”, acrescen-
tou Adelino Lopes.

Mal tomaram conhecimento
do sucedido, alguns habitantes
de aldeias vizinhas deslocaram-
se para o local e não arredaram
pé até à retirada dos cadáveres.
Luís Pedro Nascimento, de 44
anos, residente na aldeia vizi-
nha de Vale de Vila soube do
ocorrido em São João da Pes-
queira e deslocou-se para S.
Xisto “porque não é normal
uma briga ter provocado qua-
tro mortos”.

“Nunca vi nada assim, só nos
filmes”, acrescentou o popular,
que conhecia os intervenientes
“só de vista”.

Gabriel Trindade, ex-autar-
ca, salientou que “não há me-
mória de uma coisa destas na
região”. “Pelos vistos o Jusmino
andava desconfiado que a
mulher o traía, mas não acre-
dito nisso”, concluiu.

CRIME DEIXA ALDEIA
MORIBUNDA

A vida já era difícil em São
Xisto, aldeia alcandorada na
Margem Esquerda do Douro,
longe de tudo, pertencente à
freguesia de Vale Figueira. Os

habitantes estavam reduzidos a
sete almas. De um momento
para outro, morreram quatro.
Agora, restam três: duas mu-
lheres e um homem, todos eles
já alquebrados pela idade.

Atília de Jesus, de 63 anos,
viúva, já não quer continuar
em São Xisto, onde sempre
viveu. Treme de medo. Acre-
dita que a tragédia que ontem
dizimou a aldeia foi uma “mal-
dição”, uma inconfessável “o-
bra do Diabo”.

“Cá é que eu não fico para
contar a história. Nasci em São
Xisto, aqui cresci e aqui queria
morrer. Mas depois disto vou-
me embora”, disse aos repórte-
res do CM. Atília de Jesus vai
para casa do filho, em São João
da Pesqueira, sede do con-
celho, a pouco mais de 10 quiló-
metros por estrada ruim.

Os outros dois habitantes
que agora restam em São Xis-
to, um casal, Valdemar Granja
e Adélia Sequeira, ambos na
casa dos 60 anos, também não
devem permanecer na aldeia.
Segundo Adília de Jesus disse
ao CM, a mulher foi ao Porto, na
última quinta-feira, e muito
provavelmente já não regressa:
“Tenho dúvidas se ela volta
para São Xisto. O marido, que é
meu primo, também não há-de
querer continuar mais aqui”. A
pequena aldeia, agora, cheira a
morte.

Nas últimas duas décadas, o
povo de São Xisto abandonou a
aldeia: uns fixaram-se noutros
pontos do País para fugirem á
vida dura do socalcos do Douro;
outras emigraram, principal-
mente para França.

HOMICÍDIOS QUE CHO-
CARAM PORTUGAL

ESTRIPADOR
Em 1992, o ‘Estripador de

Lisboa’ assassinou cinco pros-
titutas, mutilando-as. As víti-
mas tinham em comum a toxi-
codependência, serem jovens,
magras e morenas. Até hoje não
foi apanhado.

OSSO DA BALEIA
A 1 de Março de 1987, Vítor

Jorge, saiu de casa para um
aniversário, na Praia de Osso
da Baleia, Pombal, e matou
cinco pessoas antes de regres-
sar e assassinar mulher e filha
à facada.

PIÇARREIRA
A 5 de Janeiro de 1994, Amé-

rico Piçarreira, matou a tiro
uma mulher de 77 anos, o filho,
de 56, e uma criança de 9, em
Vila de Rei. Teve uma saída
precária no Natal e não regres-
sou à prisão.

RUI AMORIM
A 10 de Agosto de 1995, Rui

Amorim, de 25 anos, matou os
tios e um primo com uma faca
de 30 centímetros de lâmina em
Vila Fria, Viana do Castelo,
porque lhe negaram um em-
préstimo.

ROUBOU 150 CONTOS
A 24 de Agosto de 1996: Paulo

Jorge, de 20 anos, matou a tiro
de caçadeira um casal e os dois
filhos, em Tomar. Levou-lhes
apenas três cheques no valor
de 150 contos.

TIRO DA JANELA
A 9 de Julho de 1997, António

Nunes (doente mental e alcoó-
lico), de 74 anos, veio à janela
de sua casa, em Fonte da Arca-
da, Tábua, e assassinou dois
homens, de 50 e 37 anos, e uma
mulher, de 79.

C.M

Janeiro sem chuva, situação
inédita no último século

Lusa
O Instituto de Meteorologia

(IM) anunciou hoje que con-
tinua a não prever chuva em
Portugal Continental até ao fi-
nal do mês, situação que tor-
nará este Janeiro o mais seco do
último século nalgumas regiões
do país.Tendo em conta as
previsões até ao fim deste mês
(mais sete dias), as regiões
Centro e Sul terão valores de
precipitação inferiores aos mí-
nimos históricos observados,
“nalguns casos com mais de
100 anos”, como em Lisboa e
Évora.Nestas duas regiões,
nunca tinha havido um mês de
Janeiro sem chuva, como o ac-
tual, desde 1901, assinala o
IM.De acordo com um comu-
nicado enviado à Agência Lusa,
os meses de Fevereiro, Março e
Abril deverão ser “mais secos
que o normal nas regiões do
Norte e Centro”.A situação de
seca agravou-se este mês, que
o IM diz estar a ser “extrema-

mente seco”.O IM admite que
no final de Janeiro todo o terri-
tório continental estará numa
situação de “seca de intensi-
dade severa e extrema”, com
excepção da região de Trás-os-
Montes e Alto Douro, que será
classificada como seca modera-
da.Já em final do Dezembro,
Portugal Continental encon-
trava-se numa situação de seca,
cuja intensidade variava entre
seca fraca e extrema.Este mês,
a quantidade de precipitação
ocorrida foi inferior a 20 por
cento do normal em todo o
território continental.Por isso, o
comunicado do IM diz que a
situação actual é “muito mais
grave do que a do cenário
pessimista para o mês de Ja-
neiro, traçado no dia 05 deste
mês”.Fazendo um cenário para
o final do mês de Abril, o IM
estima que a situação de seca se
mantenha, mas com intensi-
dade fraca ou moderada.

Hugo Marçal vai apresentar
queixa contra advogado de «Bibi»

O arguido do processo Casa
Pia Hugo Marçal anunciou,
esta segunda-feira, que vai
apresentar uma queixa-crime
contra o defensor do arguido
Carlos Silvino por injúria. Nu-
ma reacção, José Maria mar-
tins prometeu dar «troco».

Através da sua advogada,
Hugo Marçal vai apresentar
um requerimento ao tribunal
para extrair uma certidão das
declarações contidas num ou-
tro requerimento apresentado
por José Maria Martins na
quinta-feira passada.

O arguido, antigo defensor
de Carlos Silvino, pretende
apresentar queixa-crime por
injúrias e remeter as mesmas
declarações à Ordem dos Ad-
vogados para eventual proce-
dimento disciplinar.  Quinta-
feira passada, a propósito de
alegadas pressões policiais para
que Carlos Silvino falasse, José
Maria Martins negou essas
pressões, sublinhando: «Se
Hugo Marçal violou os deveres
de advogado aconselhando
Carlos Silvino a não prestar
declarações, se lhe disse que
ele se safava, isso sim é instru-
mentalização de Carlos Silvino
para beneficiar interesses de
outrem.»

O advogado de Elvas, tam-
bém arguido neste processo,
considera que as declarações
são atentatórias ao seu bom
nome e dignidade profissional.

À saída da sessão de hoje, o
advogado José Maria Martins,
questionado sobre o processo
que Hugo Marçal lhe pretende
mover, afirmou: «Leva logo a
seguir.»

«O arguido Hugo Marçal
nem sabe ser advogado e está
aqui acusado de crimes de

pedofilia. O Tribunal há-de
decidir o que é que ele é», sub-
linhou.

A manhã de hoje foi passada
com o esclarecimento por parte
de Carlos Silvino de questões
relativas a alegadas contradi-
ções entre o que disse durante
a fase de instrução e o que
disse já no decorrer do julga-
mento.

TSF

Guterres pede maioria
absoluta para o PS

António Guterres pediu esta
segunda-feira um voto massivo
no Partido Socialista, apelando
a uma maioria absoluta. Ao
contrário da estratégia que
seguiu em 1999, o ex-chefe não
hesita nestas eleições a pedir
uma maioria clara para o PS.

«Estamos perante uma situa-
ção muito complexa no nosso
país, que exige uma enorme
determinação e que é incom-
patível com a instabilidade
política. Por isso, é vital para
Portugal que das próximas
eleições saia um governo PS
com maioria absoluta», disse o
ex-secretário geral socialista.

Guterres considera que para
haver estabilidade governa-
tiva, os socialistas têm que ter
maioria absoluta: «na minha
opinião são completamente
incompatíveis com uma gestão
politica feita sem condições de

estabilidade, ou de coligações
heterogéneas, ou de experiên-
cias que noutras circunstân-
cias poderiam ser virtuosas».

«Por isso, com autoridade de
quem viveu seis anos com go-
vernos minoritários e sabe as
limitações que isso tem, não
tenho dúvidas em afirmar que
essa escolha, neste momento,
não faz qualquer sentido», sub-
linhou António Guterres acres-
centando que o «PS é neste
momento o único partido com
condições» de pedir uma maio-
ria absoluta.
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Imigrantes (II)

De mãos estendidas e
humilhados, são imigrantes dos
quatro cantos do mundo que,
como milhares de Portugueses
noutros tempos (agora menos),
também procuram uma vida
melhor. Querem, apenas, uma
autorização que os mantenha
legais em Portugal. Para isso
passam a noite inteira à frente do
Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras (SEF) de Cascais.

Dois ucranianos, trabalhadores da construção, também
dormiram ao relento toda a noite embrulhados num velho
cobertor, ali estavam também na esperança de obter o visto que
lhes daria o direito de continuar a trabalhar. Também estes já se
tinham dirigido a Lisboa três vezes na tentativa de obterem os
papeis, mas foi-lhes dito que teriam de se deslocar a Cascais. Assim
fizeram. Esperaram desde as 9 da noite até às 2 da tarde do dia
seguinte para serem atendidos.

Nilton e Valdiane são um casal de brasileiros provenientes de
Minas Gerais. Moram na Parede e marcam a sua vez desde as 19
horas. Ela veio para Portugal há quatro anos e arranjou emprego
num restaurante. Falta-lhe apenas o quinto visto para que possa
ficar residente. Passou a noite ao relento apenas por solidariedade
conjugal com Nilton, que pretende a primeira renovação do visto
de trabalho. Veio ter com a mulher há dois anos, na tentativa de
melhor a vida. Deixaram um filho de dezoito anos no Brasil e
mensalmente enviam-lhe dinheiro para pagar a faculdade. Estes
brasileiros, mesmo a compreender o idioma, também sentem o
que muitos de nós sentimos: “É muito difícil deixar a pátria. É um
tiro no escuro, é ir ao encontro do desconhecido. Pensamos que
Portugal é um Japão ou uns Estados Unidos, mas a realidade é
bastante diferente”, afirma Nilton. E acrescenta: “No meu primeiro
emprego fui vítima de um patrão que para além de não assinar o
contrato nem descontar para a Segurança Social  ainda me ficou
a dever três meses de salário”.

Em resposta a estes abusos e vigarices por parte dos patrões,
Carlos Viana, presidente da casa do Brasil em Lisboa, considera
que o acordo bilateral entre Portugal e o Brasil ficou aquém das
expectativas. “É um processo demasiado burocrático e dispen-
dioso, cheio de obstáculos”, diz, adiantando que “a contrapartida
da burocracia é o convite à ilegalidade”. Já Timóteo Macedo,
presidente da Associação Solidariedade Imigrante, afirma
estarmos perante uma situação crónica. “O SEF não está a dar
resposta às exigências dos imigrantes – é uma situação de atraso
– falta  pessoal, falta organização e os processos são lentos”. E
sublinha: ”a má vontade por parte da administração pública
prejudica os imigrantes. Em vez de se lutar pela inserção, nota-se
cada vez  mais a marginalidade e exclusão”.

Durante séculos, Portugal foi palco de uma dura realidade, com
as pessoas a ver-se forçadas a emigrar para poderem sobreviver.
Nos últimos 20 anos este cenário alterou-se e Portugal tornou-se
um destino procurado por muitos estrangeiros, como de um oásis
se tratasse. Na década de 1950, estimavam-se 25 mil estrangeiros
residentes. Com o 25 de Abril, a imigração sofre um brusco
aumento, sobretudo a africana. A entrada de Portugal na então
CEE, em 1986, estimulou a vinda de estrangeiros não só dos países
lusófonos mas europeus e sul-americanos. O “boom” ocorre em
1997, tendo como principais fontes as repúblicas da Ex-União
Soviética, Roménia, Bulgária, Índia e China. Hoje há cerca de 450
mil imigrantes legalizados, o que representa cinco por cento da
população portuguesa e mais de oito por cento da população activa.
O número real de imigrantes ilegais continua na clandestinidade
e o certo é que não pára de aumentar.

Enquanto o SEF promete melhorias no atendimento os
imigrantes vão passando as noites frias ao relento à espera que a
delegação do SEF em Cascais abra as portas às nove mesmo que
comece a atender o público muito mais tarde. Como desabafava
um imigrante do Leste: “É ridículo e desumano obrigarem-nos a
ficar aqui a noite toda para guardar a vez para os vistos racionados,
e depois da longa espera ainda nos humilham e tratam-nos como
pedintes”.

É pena que se tratem os imigrantes desta forma tão desumana.
Pois cada novo imigrante representa um contributo para o
enriquecimento da sociedade portuguesa. E as barreiras que o
nosso país está a criar a pessoas com potencial não vão decerto
ajudá-lo a prosperar.

Em estado de choque O cartaz

Os programas eleitorais dos
dois principais partidos políticos
primam pela cobardia políticaOs
dois maiores partidos políticos
apresentaram as suas promessas
eleitorais, com uma boa dose de
demagogia e pompa e circuns-
tância.

Descaradamente fantasiosos,
sem nunca terem a coragem de
identificar as questões de fundo,
os líderes do PSD e do PS limi-

taram-se a aproveitar a oportunidade para potenciarem a sua
mensagem através de prestações mediáticas brilhantes. Santana
Lopes e José Sócrates, na SIC, em dois momentos diferentes,
justificaram os seus dotes de excelentes comunicadores.

Mas entre a ficção e a realidade a distância é, infelizmente, muito
grande. Depois do choque fiscal, em 2002, que se revelou uma das
maiores ilusões eleitorais de sempre, agora, chegou a vez do
choque de gestão, do PSD, e do choque tecnológico, do PS. É triste,
mas é verdade.

Após tantas propostas de choques, apresentadas por Durão
Barroso, Santana Lopes e José Sócrates, ninguém ficará
surpreendido se o País estiver à beira de entrar em estado de
choque com tanta falsa promessa. A questão ultrapassa a
credibilidade das medidas apresentadas, que parecem constituir
uma ruptura com o passado, mas que, efectivamente, são mais do
mesmo.

No início do século XXI, os dois maiores partidos políticos
acenam com medidas que têm sido implementadas, por essa
Europa fora, há mais de vinte anos, o que explica o atraso
português. A súbita atracção pela política dos choques já não
engana ninguém.

Os portugueses sabem que os dois candidatos a primeiro-
ministro de Portugal nunca se destacaram pelas suas capacidades
de descobrir novas fórmulas para romper com o passado. Hoje, é
cada vez mais claro para todos que Santana Lopes e José Sócrates
foram escolhidos, essencialmente, pelas suas capacidades
mediáticas. Mas até no terreno favorito de ambos os candidatos
surge a surpresa.

José Sócrates, o candidato mais bem colocado, continua a
tentar, escandalosamente, escapar ao confronto em directo com
o seu principal opositor.

Num momento em que é precisa uma liderança corajosa,
inovadora e com alto sentido de Estado, os portugueses têm de se
contentar com dois líderes que se preocupam mais com a forma
do que com a substância, mais com a táctica do que com a
afirmação de convicções e a escolha de um elenco governamental.

É por isso que Paulo Portas, num dos seus golpes políticos de
lucidez, ainda que vocacionado apenas a um efémero tempo de
antena grátis, apostou em inovar, apresentando uma equipa
governamental, contrariamente aos dois únicos partidos que estão
em posição de conquistar o poder.

A melhor forma de escamotear os erros do passado é exigir uma
maioria absoluta, condição sine qua non  para compensar a
inexequibilidade das soluções apresentadas e continuar a ter a
liberdade para servir os lobbies que vivem à conta do Estado.

Deixem ver se percebo…Cavaco
foi Primeiro-Ministro absoluto,
certo?Cavaquismo foi o nome e a
coisa.

O homem foi eleito num con-
gresso onde não queria ser eleito.
Segundo a sua própria versão da
ocorrência, só lá tinha ido para fazer
a rodagem do carro. Chegada a
hora da verdade, fez-se difícil. Mas
lá fez o frete. O frete durou dez

anos.Tempo que o homem providencial não gastava a ler jornais,
a enganar-se ou a ter dúvidas. E mandava gastar alegremente a
mesada da tia Europa.

O País cresceu, modernizou-se.Porém, à sombra da excelsa
figura cresceram e medraram flores de estufa, ervas daninhas e
vidrinhos de cheiro.

Árvores de bom porte, também. Mas os Lopes, os Menezes, os
Mendes e afins são gente da sua poda, alguns da sua
criação.Entretanto, houve sempre um partido para facilitar as
tarefas. Para controlar e gerir as coisas chatas: os comícios, as
campanhas, as reuniões, as polémicas.

O homem estava lá no alto, sem pachorra para as coisas terrenas.
E havia gente para fazer o trabalhinho de sapa, contentar as
clientelas, adocicar as almas rebeldes a bem da Nação.Havia um
semanário incómodo, melga, que estragava o fim-de-semana e, às
vezes, a mobília de sala e o recheio governamental. Mas sua
senhoria manteve sempre as mãos limpas, não aparecia na
fotografia. O homem sério, honesto e com ar de professor de
província, só queria saber dos seus quando os seus não se metiam
em alhadas. O PSD foi sempre mais de Cavaco do que Cavaco do
PSD.O tabu do abandono anunciado serviu-lhe para ensaiar o
adeus à tralha partidária que tanto tapete lhe estendeu. A tal que
a Excelência, a dada altura, já não podia aturar e cozinhou em lume
brando.Candidatou-se a Belém para, uma vez mais, nos fazer um
favor. Em nome de um Portugal atávico, ultramontano, com ares
e tiques de reconquista cristã contra a esquerda herege.Vi e ouvi,
ninguém me contou. Acompanhei a figura em campanha durante
três dias, no Minho.

O discurso e a forma eram o de um Portugal salazarento, dos
valores da moral e dos bons costumes, de Deus, pátria e família em
versão de unha pintada.Esse Portugal perdeu, como se sabe.O
homem entregou-se à carreira universitária e aí, de facto, fez-nos
um favor. De vez em quando lá aparece a dizer mal do País e
arredores e das moedas más que nos governam. As fontes
próximas falam normalmente por ele, avaliam-lhe as indisposições,
os gostos e desgostos. De vez em quando dá a cara. Sem nunca
fazer política, diz ele. Entretanto, diz-se que quer ser candidato
presidencial, de novo. Mas ele não diz que quer, como sempre.
Terão, de ir buscá-lo, empurrá-lo, pedir-lhe que nos salve da
tragédia.Há semanas, Cavaco mandou retirar um cartaz de
campanha do PSD onde aparecia ao lado de outros presidentes do
partido.

A bem do seu sossego político e independência universitária. E
então eu lembrei-me de que cara de pau, afinal, não era o outro.

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

Adélia Ferreira
Advogada

FERREIRA LEMPICKA Avocates
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Vária

Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor : Se não der o braço a torcer, não vai encontrar a paz que
tanto deseja.
Saúde: Não fume tanto, apenas tem a ganhar com essa atitude.
Pense nisso!

Dinheiro: Contenha-se para não gastar tanto dinheiro.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Aprenda a controlar os seus instintos.
Saúde: Trabalhe de uma forma menos acelerada, pois poderá
reflectir-se na sua saúde.
Dinheiro: Não fale tanto durante a hora de serviço e rentabilizará

mais as suas tarefas.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor : Dê uma oportunidade àquela pessoa que é tão especial
para si.
Saúde: Faça uma dieta com acompanhamento médico para
recuperar a forma.

Dinheiro: Procure fazer um investimento que promova a sua estabilidade
financeira.
Número da Sorte: 20 Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor : Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde: Apanhará um resfriado se não se proteger da chuva e do
frio.
Dinheiro : Seja equilibrado nos seus gastos e tudo correrá de forma harmoniosa.

Número da Sorte: 31 Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material, Amorosa ou Fria.
Amor: Seja sincero consigo mesmo.
Saúde: Cuide da sua aparência.

Dinheiro: Boas perspectivas económicas e financeiras.
Número da Sorte: 35 Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação.
Amor : Não discuta tanto, revele os seus pontos de vista, mas
sem se exaltar.
Saúde: Tendência para apanhar uma forte constipação.

Dinheiro: Tudo correrá bem no seu trabalho se mantiver uma postura recta
e justa.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa Melancolia.
Amor : Ultimamente, sente-se muito solitário. Procure estar mais
perto das pessoas que mais ama.
Saúde: Proteja mais a sua pele.
Dinheiro: Não se dedique apenas ao trabalho, aceite convites que

beneficiem a sua auto-estima.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.
Amor: Esteja atento porque a sua cara-metade poderá estar a
tentar preparar uma surpresa agradável.

Saúde: Semana propícia a enxaquecas. Descanse o suficiente.
Dinheiro: O seu chefe poderá chamá-lo para questioná-lo sobre uma situação
que se tenha passado no seu departamento. Mantenha-se atento.
Número da Sorte: 75
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor : Se melhorar o seu humor, poderá viver momentos tórridos
com a pessoa dos seus sonhos.
Saúde: Não exagere nos fritos, poderão surgir sensações de azia.

Dinheiro: Tenha mais calma na forma como trata os seus subordinados.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor : Controle os seus ciúmes para não pôr tudo a perder.
Saúde: Não discuta tanto para não alterar o seu sistema nervoso.
Dinheiro: Tente ser mais assíduo para não sair prejudicado no
seu salário.

Número da Sorte: 73
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

Carta da Semana:  8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor : Converse com o seu companheiro no sentido de dissipar
todas as dúvidas que pairam no ar. Lute pela sua felicidade.
Saúde: Adopte uma alimentação mais saudável.

Dinheiro: Um colega vai necessitar muito do seu apoio no desempenho de
uma função importante.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder
Amor: O seu apego aos seus filhos é compreensível, mas deixe
que tenham opinião própria.
Saúde: Visite um cardiologista.
Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade profissional que o

deixará indeciso.
Número da Sorte: 67
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Palavras Cruzadas
Horizontais
1- Granizo; Caminho mais ou menos largo para a circulação de
pessoas e veículos.
2- Segura; Edificar.
3- Um milhar; Itinerário; Joeira.
4- Carvão incandescente; Seguias; Mais grande.
5- Exame de um corpo pelos raios X.
6- Braços de rio; Pássaro.
7- Ave de rapina da fam. dos Falconídeos; País europeu.
8- Ave corredora; Imagem pintada da Virgem; Sapo do Amazonas.
9- Observa; Planta de folhas trifoliadas; Pôr ovos.
10- Membro sup. de ave; Instrumento musical de teclas; Fruto da
ateira.
11- O m.q. saltério (antigo inst. musical de cordas); Entrada de
um porto (p.l.).
12- Batráquios; Instrumento cortante composto de lâmina e cabo.
13- Refrescara.
14- Estremeci; Família; Grande hélice de eixo vertical nos
helicópteros.
15- Víscera dupla; Relativo a leão; Cólera.
16- Contrário à moral; Esvaziaram.
17- Prejudicaras; Fruto da azaroleira.

Verticais
1- Dança brasileira; Pedras preciosas (fig.); Estante para suporte
de pautas de música.
2- Actuar; Envoltórios; Verseje.
3- Moer; Cada uma das varas a que se atrela o cavalo nos veículos;
Varas com extremidade chata, para impelir na água pequenas
embarcações.
4- Brisa; Veste feminina indiana; Preposição; Batráquio.
5- Difundir; Alinhar.
6- Vazio; Átomo; Retirar; Pronome.
7- Irmãos do pai; Comparecerá; Depósito para armazenar cereais.
8- Medianas; Chamo a atenção por meio de gestos; Desejo de
vingança.
9- Tira de fígado frita; Princípio (fig.); Magoei.
10- Ente; Relativo a ovelha; Botequim; Fruto da nogueira.
11- Instrumentos musical de sopro; Espiga de milho.
12- Graceja; Grito de dor; Pouco frequente; Atmosfera.
13- Ave de rapina; Limpar com água; Disparo.
14- Mexerico; Corsários; Verbal.
15- Ave trepadora; Vento brando e aprazível (pl.); Tece.

Horizontal
1- Saraiva; Estrada. 2-Agarra; Erigir. 3-Mil; Roteiro;Uta. 4-Brasa; Ías; Maior.
5- Radioscopia. 6- Rias; Ave. 7- Gavião; Italia. 8- Ema; Ícone; Aru. 9- Mira;
Trevo; Ovar. 10- Asa; Piano; Ata. 11- Salter; Barras. 12- Rãs; Faca. 13-
Refrigerara. 14- Tremi; Lar; Rotor. 15- Rim; Leonino; Ira. 16- Imoral; Ocaram.
17- Lasaras; Azarola.
Verticais
1- Samba; Gemas; Atril. 2- Agir; Camisas; Rime. 3- Ralar; Varal; Remos.
4- Ar; Sari; em; Rã. 5-Irradiar; Perfilar. 6- Vão; Ião; Tirar; Ela. 7- Tios; Irá;
Silo. 8-Meãs; Aceno; Gana. 9- Isca; Ovo; Feri. 10- Ser; Ovino; Bar; Noz.
11- Trompete; Maçaroca. 12- Ri; Ai; Raro; Ar. 13-Águia; Lavar; Atiro. 14- Dito;
Piratas; Oral. 15-Arara; Auras; Trama.

26 anos depois…
“Pequenos passos que
fazem grandes caminhadas”

Natercia Rodrigues

A devoção ao Divino Espírito Santo é considerada como um
capítulo dos mais notáveis da imigração açoriana.

Nos fins da década de 70, houve um grupo de amigos, devotos
das tradições açorianas que tiveram a perspicácia de lançar a
“faísca” para darem início a esta tradição aqui em terras
Quebequenses. Foi em Maio de 1979 que teve lugar a primeira festa
em honra da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade e eis que 26
anos mais tarde, a faísca não se apagou. Pelo contrário, a
“labareda” está bem firme e sólida na mente e nos corações de

muitas pessoas e o jantar de sábado à noite deixou-nos esta
confirmação. Foi no intuito de dar continuação a estas grandiosas
festas, que alguns dos fundadores se reuniram e decidiram fazer
este jantar para os ajudar na projecção da grande festa que vai ter
lugar no dia 15 de Maio. Foram os fundadores participantes: Aníbal
Rodrigues, José Freitas, José Rodrigues, Manuel Joaquim Neves,
João Raposo, João Froias, Manuel de Melo, Hermano Arruda,
Augusto Moniz, Simão Balança, José Massa e Fernando Massa.
Houve no entanto um elemento muito importante neste grupo,
que foi um jovem de 25 anos, o Filipe Garcia. Costuma-se dizer que
temos que envolver os jovens nas nossas actividades e foi isso que
aconteceu. Este jovem, que celebrou sábado os seus 25 anos
natalícios é muito devoto ao Espírito Santo, e mostrou-se muito
interessado em ser mordomo juntamente com os fundadores. Foi
ele que decorou a sala, serviu a mesa...enfim, não parou!

A noite, lá fora estava friíssima, com temperaturas de 25 graus
negativos mais ou menos, mas as pessoas vieram à festa e
trouxeram os corações suficientemente aquecidos pela alegria de
participarem neste jantar destinado a angariação de fundos para
a grande festa.

O jantar tradicional composto de broa com queijo fresco, carne
guisada, massa, arroz doce e café, foi um sucesso e aqui vai um
muito obrigado ao Sr. António Freitas que ofereceu a carne para
este jantar. Muitas outras pessoas contribuíram com arroz doce,
pão e massa. Os Srs. José Sousa e Ângelo Sousa, foram os

excelentes cozinheiros para a confecção desta refeição.
O serão continuou com a apresentação dos mordomos, os quais

foram apresentados pelo Sr. Luís de Melo, que também contou
várias anedotas. A parte musical ficou entregue ao cuidado de Jeff
Gouveia da J.G.Night Productions, que apresentou música variada
e conseguiu pôr toda a gente a dançar. Presentes neste jantar,
estiveram os Srs. Padres José Maria Cardoso e Laurensius Ruba,
Sr. Eduíno Martins, Sr. Luis Melo da rádio Centreville e D. Luisa
Calado da Rádio Clube Montreal. Esta devoção à Terceira Pessoa
da Santíssima Trindade, é uma manifestação de solidariedade, de
fraternidade, de partilha e faz de nós por excelência, o Povo de
Espírito Santo.

Os mordomos convidam todos a participarem na récita do terço
durante a semana do 8 ao 15 de Maio e agradecem a vossa
colaboração e amizade.

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
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Vária Um nome de muitos
Significado dos nomes

Continuação nas próximas edições

I- No dia 19 públicámos quatro advinhas. Hoje publicamos
quatro adivinhas. No próximo jornal publicaremos as

últimas quatro, num total de doze.

II- As soluções ou respostas escritas deverão ser rece-
bidas (por mão própria, carta ou fax) em A VOZ DE PORTU-
GAL, 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

R
Rafael: hebraico: “curado por Deus, Deus curou”. Feminino:
Rafaela.
Rangel: nome de origem espanhola.
Raquel: hebraico: “cordeirinha, ovelhazinha, mansa como a
ovelha”.
Raul: anglo-saxão: “que combate com prudência”.
Rebeca: hebraico: “vínculo, laço, a que une”.
Regina: latim: “rainha”.
Reginaldo: anglo-saxão: “o que governa pelo conselho”. Feminino:
Reginalda. Variante: Reinaldo.
Renato: latim: “o renascido, renascido para sempre”. Feminino:
Renata. Variante: Renée.
Rex: latim: “rei”.
Ribeiro: português: “riozinho”. Variante: Ribeira.
Ricardo: germânico: “senhor de poder, rico e forte”. Feminino:
Ricarda.
Rita: derivado italiano de Margarida, Margarete.
Roberto: anglo-saxão: “brilhante na glória”. Feminino: Roberta.
Variantes: Robson, Robim, Robert.
Roderico: teutônico: “príncipe poderoso”.
Rodrigo: forma variante de Roderico.
Rodrigues: forma portuguesa de Roderico.
Roger: teutônico: “afamado na lança, lanceiro de fama”.
Rogério: derivado de Roger. Feminino: Rogéria.
Romeu: latim: “o que vai a Roma por devoção, peregrino de
Roma”. Variante: Romeo.
Ronaldo: germânico: “o que governa com mistério, com segredo”.
Roque: francês: “rocha”, escandinavo: “homem grande e forte”.
Rosa: grego: “flor rosa”. Variante: Rose.
Rosane: francês: “rosa graciosa”. Variante: Roxana, Roseana.
Masculino: Rosano.
Rosangela: justaposição de Rosa e Ângela.
Rosely: inglês: “descendente de Rose, filha de Rose”.Variante:
Roselí.
Rosy: inglês: “róseo, semelhante a rosa”.
Rubens: latim: “rubro, avermalhado”.
Rui: francês: “rei”.
Rute: hebraico: “companheira e amiga, visão de beleza, visão
inebriada, plena beleza”. Variante: Ruth.

S
Sabrina: hebraico: “nascida em Israel”. Masculino: Sabrino.
Sacha: persa: “a ema voltando de água”. Em russa o mesmo que
Alexandra.

Leia
A Voz de Portugal

o seu
jornal

à
quarta-feira

Pequena crónica de Inverno
A SIDA: Esperanças e dificuldades

Joviano Vaz

No dia 1 de Dezembro de
2004 foi celebrada como todos
os anos o Dia Mundial da Sida.

Falou-se então muito de uma
vacina terapêutica e por aqui
no Quebeque foi denunciada a
denominada tri-terapia.

A Coligação dos Organismos
Comunitários de luta contra a
Sida pediu ao Governo que tes-
tes de laboratório sejam efec-
tuados sobre os efeitos secun-
dários da acima referida tri-
terapia.

Segundo esta Coligação este
género de tratamento dá ori-
gem a reacções inquietantes
que tomam por vezes o trata-
mento pior que a doença.

É que a tri-terapia muda radi-
calmente o corpo humano e dá
origem a uma doença deno-
minada a lipodistrofia.

Os doentes afirmam que a
sua aparência muda completa-
mente o que dá origem a gran-
des descriminações.

Segundo os resultados obti-

dos por uma equipa francesa
publicada na revista Nature
Medicine um ensaio de uma
vacina terapêutica deu resul-
tados promissores pois a maioria
dos doentes vacinados melho-
raram. Nota-se que a Sida fez
mais de 3 milhões de mortos em
2004. E nesse mesmo ano cer-
ca de 40 milhões de pessoas fo-
ram infectadas. Parece que são
as mulheres as maiores vítimas
da doença. Foi por esta razão
que em 2004 o Dia Mundial da
Sida foi dedicado às mulheres.

Infelizmente a ignorância e a
falta de meios existentes em
muitos Países é inquietante e as
respectivas autoridades nem
sempre estão sensibilizadas ao
terrível flagelo.

Resta-nos a informação siste-
mática e a esperança que dá
vida apesar da má fé e igno-
rância que infelizmente exis-
tem em, toda a parte. E só a boa
vontade pode resolver tão gra-
ve problema. Só assim. a Sida
será vencida e acabará por
desaparecer da face da terra.

5- Doze meninas,
    Cada uma tem quatro quartos,
    Todas elas têm meias
    E nenhuma tem sapatos.

6- Mete o dedo e tira o dedo,
    O resto é conversa.

7- Nascida entre verdes ramos,
    Criada entre verdes laços,
    Os que mais choram por mim
    É que me fazem em pedaços.

8- Nasci rentinho ao chão
    Porque o meu pai é baixinho,
    Por dentro sou só doçura,
    Por fora sou vermelhinho.

CONCURSO DE ADIVINHAS
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Alma Juvenil
Anedotas

O dia dos namorados está a aproximar-se Luis Filipe Aguilar sem remorso

Fotos da semana

- Ou tu me pagas o que deves,ou então escusas de me falar mais.
- Escusas de te preocupar com isso. Não te falo mais.

Vão 3 engenheiros num carro que avaria.
Eng. Mecânico:”Isto é um problema mecânico, provavelmente
a válvula.”
Eng. Electrotecnico:”Isto é defenitivamente um problema
eléctrico, um curto-circuito em qualquer sítio.”
Eng. Informático: “ E se saíssemos e voltássemos a entrar?”

Num Convento...
Uma freira corre por o corredor a gritar histérica, “Madre,
Madre”
- Sim, minha filha, o que se passa? - perguntou a Madre superior
- Encontrei isto !!! - responde a aflita freira,
- AHHHHH!!! - Exclama a Madre - Quero-as aqui todas e já.
30 minutos depois...
- IRMÃS FOI ENCONTRADO UM PRESERVATIVO USADO
DENTRO DO CONVENTO...- disse a Madre
E ouviu-se uma exclamação das freiras AAHHHHH. E uma
baixinho lá atrás rindo hi hi hi hi hi. E a Madre falou novamente:
- MINHAS FILHAS O MAIS GRAVE É QUE O PRESER-
VATIVO ESTÁ FURADO.
E ouviu-se uma exclamação das freiras a rir em coro “HI HI HI
HI HI HI HI”
E uma baixinho lá atrás: “ aaahhhhhhhhh..... “

Montreal: Festa da Neve

A residência oficial de São¸Bento
Miguel Felix

No dia 10 de Dezembro de 2004, o Presidente da República
pediu novas eleições para permitir à população de escolher o
locatário da residência oficial de São Bento. Esta residência é a
casa do Primeiro Ministro de Portugal em função, desde de 1937.
O seu primeiro locatário oficial foi António de Oliveira Salazar. Não
são todos os primeiros ministros de Portugal depois de 25 Abril
1974, que residiram em São Bento.

Com efeito, os primeiros ministros que tiveram a oportunidade
de residir nesta residência desde o 25 de Abril de 1974 foram :

Vasco Gonçalves - Setembro de 1974 a Setembro de 1975
José Pinheiro de Azevedo - Setembro de 1975 a Julho de 1976
Carlos Mota Pinto - Novembro de 1978 a Junho de 1979
Aníbal Cavaco Silva - Novembro de 1985 a Outubro de 1995
Pedro Santana Lopes - desde Julho de 2004
O Palacete de São Bento está situado ao lado do Palácio de São

Bento, que é o edifício da Assembleia da República. Essa
proximidade é importante do sistema político, porque o primeiro
ministre é o chefe do agrupamento de deputados mais importante.
Esses edifícios estão colocados sobre o terreno do Convento de São
Bento. Foi em 1834, que o terreno foi partilhado, e o convento veio
a ser as Cortes do Reino.

Susana Sequeira

Desde os anos 1980, o parque Jean-Drapeau
abre as fronteiras para apresentar mais uma
vez este ano a sua tradicional festa da neve: la
fête des neiges. Com efeito, foi nos anos 80 que
eles principiaram este costume com o pre-
sidente da câmara da época, Jean Drapeau,
para poder o povo montrealense ter uma festa

própria dedicada ao inverno.
Brincar na neve, escultura no

gelo, brincar com o urso polar,
Boule de Neige (um boneco com
certeza!!), as ideias não faltam
com o Club nautique de plein air
( CPNA), dedicando esta festa
para as famílias e os adeptos de
desportos invernais, tudo patro-
cinado pelos serviços de  des-
portos e lazeres da cidade de
Montreal.  Estas actividades que
principiaram no fim de semana
passado, dia 22 de Janeiro, vão
até o 6 de Fevereiro. O parque
Jean-Drapeau ficará aberto das
10 da manhã até às 5 da tarde e,
no Sábado, para dar mais tempo
para o prazer de escorregar na
neve com a família ficará aberto até  às 7 da tarde.

 A entrada no lugar é acessível a todos e a maioria das
actividades são gratuitas. No entanto, três actividades são
onerosas. As tarificações variam dependemente das actividades
que cada um quer fazer.

Escorregas sobre tubos
6 anos e mais 8,00 $
5 anos e menos gratuito

Trenó conduzido por cães
circuito para famílias
11 anos e mais 10,00 $
10 anos e menos 5,00 $

Circuito para crianças
10 anos e menos unicamente 3,00 $

Carriola de cavalos
11 anos e mais 7,00 $
10 anos e menos 4,00 $

Loja de aluguer
aluguer de patins 6,00 $
Afiagem de patins 5,00 $
Aluguer de cadeados 3,00 $
Aluguer de trenós para deslizar no gelo 3,00 $

Um pequeno pensamento de natal
Elisa Rodrigues

Na vida tentamos fazer o que mais gostamos.
Os meus artigos têm sido sempre sobre o fado,
hoje, com toda a minha admiração e amor pelas
crianças, são elas que vão preencher estes
meus artigos com um simples pensamento sobre
o Natal.

2005-01-26.pmd 1/25/2005, 6:43 PM10



A VOZ DE PORTUGAL, 26 de Janeiro  de  2005  - Página 1 1

Comunidade
O Clube Portugal de Montreal…Festa dos “Reis” em Kingston…

Sábado, dia 8 de Janeiro, no
salão paroquial de Igreja de
Nossa Senhora de Fátima em
Kingston, teve lugar a Festa
dos Reis.

Acredita-se que o simbolismo
dos Reis Magos é amplo e está
ligado intimamente às festas do
Natal. De onde vieram e o que

buscavam estes reis, ao certo
ninguém sabe. Eram magos,
isto é astrólogos e sentindo eles
a presença de um astro novo no
firmamento, seguiram-nos e
tiveram então a revelação de
que havia nascido um novo Rei.
Então, quiseram presentear
esse Rei e lá foram eles com suas
ofertas.

Nos nossos dias, a festa da
Epifania, dias de guarda no
calendário litúrgico, já não são

muito respeitadas e claro, com
isso desapareceram outras
tradições da nossa gente, trazi-
das pelos antepassados, como a
folia dos Reis, Reizadas e outros
autos que se organizavam em
vários lugares do país ou das
ilhas.

No entanto, em Kingston, a
comunidade portuguesa cele-
brou esta festa, que foi orga-

nizada pela Comissão do Divino
Espírito Santo, cujos mordomos
este ano são a D. Fátima e o Sr.
Mateus Mota, naturais da Lom-
binha da Maia. Depois do jan-
tar, eis que a Nossa Senhora e
S. José se fizeram representar
por alguns amigos do Centro.
Vieram pastores, anjos e os Reis

Magos, todos vestidos a rigor
para esta ocasião. Depois de
entregarem suas ofertas ao
Menino, presentearam os pre-
sentes com seus cantares.

De preferência, os Reis se-
riam cantados de porta em
porta e as casas mais abastadas
eram as mais contempladas.
Muitas vezes, se os donos da
casa não respondiam, costu-
mavam os Reis cantar: “estas
barbas de farelo, não nos que-

rem escutar, têm o porco mor-
to, nem o rabo nos querem
dar.” Mas quando lhes davam
alguma coisa, até agradeciam
assim: “Viva lá Sra. Maria,
raminho de salsa crua, na jane-
la do seu quarto, nasce o sol,
põe-se a lua.”

Isto de cantar os Reis, é algo
de muito interessante e muito
tradicional.

Este Clube organizou no
passado sábado, dia 15 de Ja-
neiro, o jantar da gorjeta.

Costuma dizer-se que quem
dá o que tem, a mais não é
obrigado. Tendo em consi-
deração a implicação, a boa
vontade e o amor que as pes-
soas têm por esta organização,
eis que o Clube decidiu agra-
decer-lhes assim como a todos
os que de uma maneira ou
outra mais se implicaram para
a continuidade e o bem-estar

desta organização.
O jantar decorreu num am-

biente bastante amigável e até
pudemos apreciar a linda voz
de Duarte Froias que nos inter-
pretou alguns dos seus núme-
ros musicais. E como não podia

deixar de ser, houve música
para todos os amantes da dança
que logo saltaram para a pista

aos primeiros sons de música.
O ponto alto desta noite foi a

entrega de uma lembrança às
senhoras que muito ajudaram
tanto na confecção dos janta-
res, na planificação das festas
como ainda àquelas que tive-
ram que ficar em casa sós en-
quanto que os maridos se en-
contravam a ajudar no Clube.

É com o empenho e esforço

de toda esta gente que o Clube
Portugal de Montreal está bem
vivo e este ano vai celebrar os
seus quarenta anos de exis-
tência.

Parabéns a todos pelo exce-
lente trabalho!

Natércia RodriguesNatércia Rodrigues

Em noite de fados com Jordelina e amigos

Os artistas aqueceram os corações!
Fotos e texto de António Vallacorba

Já há muito tempo que não
experimentara esta boa sensa-
ção de comer bem, de estar em
boa companhia e – o que foi
melhor! – tendo como com-
plemento os apoteóticos mo-
mentos de fados

Foi na noite frígida do sábado
transacto, com neve e vento
forte, em que muitos foram os
que bravaram igualmente as
inclemências do tempo para
assistir àquilo que se advinhava
de ser uma extradordinária
sessão de fados, tendo como
artistas convidados a Jordelina
Benfeito, António Horácio,
António Moniz e Libério Lopes.

Ninguém, pois, se enganou.
Numa organização do Cen-

tro Comunitário do Espírito
Santo de Montréal e Anjou,
muita foi a procura de billhetes

para este agradável serão (a
sala estava cheia!), que “meteu”
também um óptimo jantar
bem à portuguesa, privilegian-
do entrada de chouriço assado,
caldo verde e bacalhau no
forno. A “cotovia açoriana”, a
quem devo a honra do convite
com que me distinguiu para
esta noite, pelo que lhe apreciá-
mos durante a sua actuação,
certamente que merecia o
nome de um pássaro mais no-
bre – talvez, pela sua graça, o
de cisne! Só que o cisne não
sabe cantar como ela.

Isto para dizer quão sentida,
alegre e, consequentemente,

revestida de graça, empol-
gante mesmo, foi a sua actua-
ção. Melodramática, por um
lado, gaiteira, pelo outro, cele-
brando as mãos do povo, a sua
fé e toda a tradição e nobreza
desse mesmo povo, cantou e
encantou como mais ninguém
o saber fazer. Os anos têm sido
bons para uma voz que nos faz,
ao mesmo tempo, chorar e
sorrir; que nos aquece os cora-
ções e nos alegra as almas. E,
depois, não lhe fica nada mal a
riqueza da sua personalidade e
todo o carisma com que conta-
gia os seus admiradores/as.

Muito bem esteve igualmen-
te o António Horácio, a dar,
como de costume, o melhor de
si mesmo nas rendições de
vários dos seus êxitos e, parale-
lamente, dos que, na circuns-
tância, pretendeu prestar ho-
menagem aos consagrados

Fernando Farinha e Tony de
Matos.Outrossim, António
Moniz, à guitarra, e Libério
Lopes, à viola, são cada vez mais
os instrumentalistas ideais,
quer no acampanhamento,
quer como solistas. Nota-se-
lhes, de facto, o “amadure-
cimento”, não só da experiên-
cia que continuam a ganhar,
como ainda da génese do pró-
prio talento.Pena foi que da
mesa em que nos colocaram,
não tivesse sido proporcionada
uma boa visão dos aconteci-
mentos. Além disso, o ambiente
esteve escuro demais, enquan-
to o sistema sonoro nem sempre
reproduziu os efeitos que a
ocasião exigia.

Por outro lado, a companhia
de compatriotas como a São
Rodrigues, José P. e Glória
Carreiro; Angelo e Maria Alice
Rebelo; do “nosso” Sylvio Mar-
tins, ainda que momentaria-
mente, e de, mais ao longe, do
Luis Miranda, entre outros,
ajudou a “disfarçar” a situação.
Ademais, o silêncio de que “se
vai cantar o fado”, foi assaz
evidente.

Previamente no dia, a Jorde-

lina, foi distinguida com uma
entrevista via telefone pelo
jornalista açoriano e nosso
comum amigo, Sidónio Betten-
court, integrada numa home-
nagem, nesse dia, em Ponta
Delgada, a Hermínio Arruda,
pela passagem dos 50 anos da
vida artística deste.

Saliente-se, a propósito, o
facto de a “cotovia açoriana” ter
actuado por várias vezes lado a
lado com aquele homenagea-
do, em eventos tais como a
Festa do Emigrante, Açorianís-
simo, entre outros, em Ponta
Delgada, assim como no Cana-
dá igualmente. No demais, a

Jordelina, que recentemente
actuou em Winnipeg, Mani-
toba,  continua a ser muito
solicitada para actuar em ses-
sões de fado nos estabeleci-
mentos da especialidade e em
associações sócio-culturais e
recreativas e para animar festas
familiares.

A ela e aos seus colegas que
animaram esta excelente noite
de fados, endereçamos os nos-
sos mais efusivos parabéns,
com votos das maiores felicida-
des nas suas carreiras artísti-
cas e vidas privadas.

(Para as pessoas que não
puderam assistir a esta actua-
ção da “cotovia açoriana”, lem-
bramos que ela fará parte do
elenco artístico que actuará na
Festa de Nossa Senhora da
Estrela, sábado, 12 de Feve-
reiro próximo, no subsolo da
Igreja Santa Cruz).
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Guia do Consumidor
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EM  25 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

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
CH  TV            522-4150
Portugalíssimo            483-2362
Rádio  Centre-Ville            495-2597
Radio Clube Montreal             849-9901
TVPM            993-9047

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

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

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

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

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

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

Necrologia

†

†

Antero Borges Cabral
1934 – 2005

Faleceu em Montreal, com 70 anos de idade, no
dia 18 de Janeiro de 2005, o Sr. Antero Borges
Cabral, natural de São José, Ponta Delgada, S.
Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa, a Sra. D. Maria José
Pereira, seus filhos Filomena, Angelo, Hernani
(Linda), seus netos Wilson, Sharon, Jeffrey, Mark
Joshua, Jennifer, Vanessa, Kayla, seus bisnetos
Cassandra e Elena Jade, 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 sexta-feira, dia 21 de Janeiro de 2005, na Missão
Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o 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.

João Raposo
1921 - 2005

Com 84 anos de idade, faleceu em Montreal,
no dia 19 de Janeiro de 2005, o Sr. João Raposo,
natural de Porto Formoso, S. Miguel, Açores.

Deixa na dor sua esposa, a Sra. D. Jacinta
Carreiro, seus filhos, Maria de Fátima (Adelino
Medonça), Almerinda (Mario Miudo), Manuel
(Almerinda Melo), José e João (Margarida Raposo), seus netos, Hu-
guette (Louis), Nelson (Nadia), Sally, Sherry (Gilles), Alex, Sandy,
Thomas, Marc, Mathieu e Machael, seus bisnetos, Jessica, Andrew,
Vanessa e Brandon, sua irmã Bernardina, sobrinhos e sobrinhas,
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, rua Bellechasse, Montreal
514. 277-7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar no dia 21 de Janeiro de 2005, na Igreja St-Vincent
Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-
Dame-des-Neiges, 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.

†

† Maria da Purificação
1914 – 2005

Faleceu em Lasalle, com 90 anos de idade, no dia
21 de Janeiro de 2005, a Sra. D. Maria da Puri-
ficação, natural de Brogueira, Torres Novas, Portu-
gal.

Esposa do já falecido Sr. Manuel Costa, deixa na
dor sua filha Maria Costa Damião, seus netos Zélia
(José Antonio Marques), Helena (Antonio Rodrigues), Armando (Ana
Santos), seus bisnetos Tania, Jacqueline, Melissa, Alexander, Raquel
e Juliana, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier Oeste, Outremont
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, dia 24 de Janeiro de 2005, na

Missão Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o 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.

14o Ano de Saudade
Cornélio Medeiros

Esposa e filhos, assim como muitos fa-
miliares e amigos recordam com profunda
saudade o seu ente querido.

Renovam profunda gratidão pelas pre-
senças amigas na liturgia do 10o  ano em
sufrágio pela sua alma, que será celebrada no
dia 01 de Fevereiro de 2005, pelas 18h30, na
Missão Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel
Oeste, em Montreal.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se
dignarem assistir a este acto religioso.

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

†

†

Maria dos Anjos Mendonça da Silva
1916 - 2005

No passado dia 11 de Janeiro, faleceu em
Montreal, com a idade de 88 anos, a Sra. Maria dos
Anjos Mendonça, natural da freguesia de Porto
Formoso, São Miguel, Açores e viúva do Sr. Jaime
Paulo da Silva.

Deixa na dor seus filhos, Maria de Jesús (João
Amaral), Arminda (Joaquim Teixeira), Manuel
(Manuela Pacheco), Rosa (José Aguiar) e Estrela
(Deodato Branco), seus netos, Lina (Frank
Persechino), Patricia (Nelson Barbosa), Wilson,
Dick, Jimmy, Julie, Kelly, Jerry, Walter, Linda e
Delia; seus bisnetos Bianca, Lucas e Sierra; seus irmãos Emilia e
Adelino (Valdemira), assim como muitos outros familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja St-Vincent
Ferrier, presidida pelo Rev.do Padre Carlos José Dias, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério da Laval, Magnus
Poirier, onde foi a sepultar, ao lado do seu esposo, descansando os
dois para a eternidade.

A familia enlutada vem por este meio agradecer a todos os que, com
as suas palavras, presença e gestos de amizade os reconfortaram
nestes momentos dificeis da sua vida.A todos, o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerarios estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
10300 boul. PIE-IX,MONTREAL
TEL: (514) 727-2847
Director: José Teixeira

Altino Furtado
1933 - 2004

No passado dia 28 de Dezembro de 2004, faleceu
em Montreal, com a idade de 71 anos, o Sr. Altino
Furtado, casado com a Sra. Rosa Rebelo, naturais da
Vila de Rabo-de-Peixe, São Miguel, Açores.

Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos,
José (Sylvie Lizotte), Maria Francisca (Antonio Reis)
e Lucia (Pietro Iacobucci), seus netos, Daniel,
Michael, Kevin, Mathew, Stephanie, Christopher,
Eliana e Alessandro, seus irmãos(ã), cunhado(as), assim como muitos
outros familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja da Missão Santa
Cruz, presidida pelo Rev.do Padre Laurensius Ruba, e animada em
cânticos pela Sra. Filomena Amorim e pelo amigo da familia, o Sr.
Perry, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério
Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar, descansando para a
eternidade.

A familia enlutada vem por este meio agradecer a todos os que, com
as suas palavras, presença e gestos de amizade, os reconfortaram
nestes momentos difíceis da sua vida. A todos, o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerarios estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
10300 boul.PIE-IX,Montreal
Director:José Teixeira
Tel:514-727-2847

Leia e divulge
A Voz de Portugal
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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

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

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

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

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

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

†
Francisco Manuel Carreiro

1946 – 2005

No passado dia 20 de Janeiro de 2005, faleceu
em Laval, com a idade de 58 anos, o Sr. Francisco
Manuel Carreiro, natural da freguesia de Maia,
São Miguel, Açores, casado com a Sra. Noémia
Moço, natural de Figueira da Foz, Portugal.

Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos,
Sandy (Yanick), Helena (Mario) e Moise, seus
netos Hendrick e Athena, seus sogros Carlos
Moço e Cliocilia Moisés, seus irmãos Roberto,
José Eduardo e Manuela, seus cunhados (as),
primos (as), assim como muitos outros familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja St-Elzear,
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério de St-
Elzear, onde foi a sepultar, descansando para a eternidade.

A familia enlutada vem por este meio agradecer a todos os que, com
as suas palavras, presença e gestos de amizade, os reconfortaram
nestes momentos difíceis da sua vida. A todos, o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerarios estiveram a cargo de:

MAGNUS POIRIER Inc.
222 boul.des Laurentides, Laval
Director: JOSÉ TEIXEIRA
TEL: 514-727-2847

O Sr. João Manuel Arruda Barbosa com 43 anos de idade,
residente em Portugal faleceu no dia 8-01-2005. Seu irmão, José
Barbosa e toda a família vêm por este meio, agradecer a todas
as pessoas que se dignaram a comparecer na missa do sétimo
dia e que compartilharam com a família, este momento doloroso.

João Manuel Arruda Barbosa

Recherchons personne pour faire le
ménage et pour garder un bébé.
Looking for someone special. For
cleaning, and to take care of baby.

Ruth (514) 341-4247

Procuramos pessoa responsável para
limpeza de escritório situado em West
Island, a tempo parcial. Deve possuir
carro. Tel. (514) 865-3384

(514) 624-3437

URGENTE
Precisa-se de pessoa para fazer
companhia a uma senhora no
hospital. Todo o dia. Falar francês.
Para mais informaçoes, contactar

Lucia (514) 721-6006 das 12h-20h
(514) 723-6570 depois das 20h

DIVERSOS
Passeio à Cabana do Açúcar – dia 13
de Março.Passeio à Nova Iorque –
dias 27, 28 e 29 de Maio.

Comunicar com Beatriz
Tel. (514) 286-1972

Companhia de construção procura
pessoal para a época 2005: operador
de rolo para asfalto, com mínimo de
5 anos de experiência; pessoa para
assentar “pavé-uni”, com um mínimo
de 3 anos de experiência.

Joe (514) 808-0419

†
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AGENDA COMUNITÁRIA

Jantar Dançante
Sábado, 5 de Março 2005, às 19 horas no salão da Igreja Saint-

Enfant-Jésus, 5035 rua Saint-Dominique. A noite será animada
por D.J. Jeff Gouveia e Joe e Duarte.

Lucros e donativos serão para a reparação da Igreja Saint-
Vincent-Ferrier. Ementa: sopa, salada de marisco, carne de vitela
assada, batatas, legumes, café e doces, etc. Para mais
informações contactar :
Duarte Faria – tel. 388-9152; Silvio Machado – tel. 594-1530;
Padre Carlos Dias – tel. 382-0128; Padaria Lajeunesse – tel. 272-0362.

Festa de São Valentim
Organizada pela Missão de Nossa Senhora de Fátima em

colaboração com a Associação portuguesa de Laval, a
Conferencia de São-Vicente-de-Paulo, o Desportivo Clube Laval
e o Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico.

Sábado, 12 de Fevereiro 2005 pelas 19 horas no Centro
Comunitário Português de Laval. Animada pelo Conjunto Reflex.
Ementa: Misto à portuguesa, sopa, tournedos com camarões e
legumes, pudim flan, café e chá.

Adultos: 25 Valentins – Crianças (6 aos 12 anos): 12 Valentins.
Informações: Graça Azeredo – (450) 668-4312; Ana Paula
Rodrigues: (450) 978-9923; Escritório Paroquial – (450) 687-4035.

Universidade dos Tempos Livres
Novos cursos a começar em Janeiro
1- Português para estrangeiros – Prof. Cristina Almeida
2-Português – expressão escrita – Prof. Benjamim
3-Exercícios e problemas articulares – Prof. Francisca Marques

PARA OS JOVENS – A COMEÇAR EM FEVEREIRO
1- Explicações de matemática – 10º ano- Sec. Quatro – Prof Barros
2- Sala de estudo – Secundário –  A cargo dos Jovens do Carrefour
Lusophone

On interessados devem increver-se, quanto antes,  na secretaria.
Tel- 844-1011

Será que Portugal mudou muito?
Com a devida vénia, publicamos o que tão oportunamente nos foi
enviado pelos nossos amigos Eng. Fernando Marques e Eng. Manuel
Rodrigues.
O pais perdeu a inteligência e a consciência moral.
Os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada, os
caracteres corrompidos.
A pratica da vida tem por única direcção a conveniência.
Não ha princípio que não seja desmentido.
Não há instituição que não seja escarnecida.
Ninguém se respeita. Não há nenhuma solidariedade entre os
cidadãos.
Ninguém crê na honestidade dos homens públicos.
Alguns agiotas felizes exploram.
A classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na
inércia.
O povo está na miséria.
Os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente.
O desprezo pelas ideias aumenta em cada via. Vivemos todos ao
acaso.
Perfeita, absoluta indiferença de cima a baixo!
Toda a vida espiritual, intelectual parada. O tédio invadiu todas as
almas.
A mocidade arrasta-se envelhecida das mesas das secretarias para
as mesas dos cafés. A ruína económica cresce, cresce, cresce.
As falências sucedem-se. O pequeno comércio definha. A indus-
tria enfraquece.
A sorte dos operários é lamentável. O salário diminui. A renda
também diminui.
O Estado é considerado, na sua acção fiscal, como um ladrão e
tratado como um inimigo.
Neste salve-se quem puder, a burguesia explora.
A ignorância pesa sobre o povo como uma fatalidade.
A intriga política alastra-se.
A pais vive numa sonolência enfastiada.
O leitor poderá pensar que estamos a citar um texto dos nossos dias,
mas o que acaba de ler é a transcrição do início do primeiro livro das
Farpas, escrito por Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, dado a público
no dia 17 de Junho de 1871.

Euro Estabiliza
A taxa de câmbio do euro-dólar, nas primeiras semanas de Janeiro,

registou uma importante correcção do movimento de apreciação que
tinha ocorrido no final de 2004. Mais recentemente, o euro viria a
estabilizar face ao dólar, em níveis próximos de 1.30 dólares por euro.

A actual taxa de câmbio reflecte a conjugação de dois factores. Por
um lado, a manutenção de um sentimento de mercado favorável ao dólar,
seja pelo diferencial de taxas de juro (mais elevadas nos EUA), seja por
uma visão de que o movimento de Dezembro teria sido excessivo. Por
outro lado, há a considerar factores técnicos de mercado, nomeadamente
estratégias de investimento baseadas numa mais lenta subida das taxas
de juro de longo prazo nos EUA e consequente compra de activos norte-
americanos.

Alertávamos então que os riscos de correcção permanecem presentes.
O sentimento de mercado é algo de volátil e de difícil avaliação, podendo
gerar movimentos bruscos e inesperados.

Por outro lado, as preocupações associadas ao défice externo dos EUA
continuam presentes e podem, também, voltar a assumir o foco dos
mercados. Há um terceiro factor a ter em conta. Segundo os resultados
de um inquérito recentemente divulgado, uma grande maioria de bancos
centrais aumentou o peso dos activos denominados em euros nas suas
reservas externas (que representam, em última instância, a capacidade
de um país cumprir os seus compromissos com o exterior).

O dólar tem sido claramente a moeda favorecida nas reservas
externas, devido à sua elevada liquidez, e ao seu peso enquanto moeda
de liquidação das trocas comerciais.

É natural que nos primeiros anos de existência do euro, os bancos
centrais tivessem alguma renitência em aumentar a sua exposição ao
euro, visto tratar-se de uma moeda nova, e, como tal, preferiram
aguardar. A estabilidade económica e financeira da zona euro, e a sua
importância na economia mundial justificam que esse peso aumente, em
detrimento do dólar. Assim, nos próximos meses, a maior aquisição de
euros pelos bancos centrais poderá ser um factor adicional a condicionar
o comportamento dos mercados financeiros.

Petróleo Reafirma-se
Factor de Risco

Em Janeiro de 2005, o petróleo relembra que é um factor de risco que
deverá continuar a condicionar a evolução da economia mundial, pelo
menos durante os primeiros meses do ano. Após a correcção de preço
verificada em Novembro e até meados de Dezembro, os preços voltaram
a subir, para, no caso do tipo de petróleo mais relevante para os EUA (o
West Texas Intermediate ), próximo de 50 dólares por barril (mas
ainda aquém dos mais de 55 registados em Outubro). Na Europa, o
petróleo de referência é o Brent, produzido no Mar do Norte, e o seu preço
está acima de 45 dólares por barril (face aos mais de 50 dólares então
registados).

A razão principal para a recente subida prende-se com as condições
climatéricas adversas que estão presentemente a assolar os EUA. A
vaga de frio (e neve) habitual nesta altura do ano costuma reflectir-se
num forte aumento da procura para fins de aquecimento, assim colocando
uma maior pressão sobre o preço.

Normalmente, este factor sazonal perdura até ao segundo trimestre
do ano, quando o clima melhora. Adicionalmente, e apesar de os níveis
de stocks de petróleo e seus derivados tenham aumentado nas últimas
semanas, tem, em contrapartida, havido uma redução dos níveis de
stocks de gás natural, um seu substituto, pelo que o contributo habitual
da reposição de stocks para uma moderação, ou mesmo descida, dos
preços não se tem feito sentir.

Do lado da oferta, existem dois factores igualmente a ter presentes,
um dos quais de forma mais premente em Janeiro. Falamos, por um lado,
das eleições no Iraque, e aumento da violência e dos atentados
terroristas a elas associados, e, por outro, da anunciada e já efectivada
redução da produção de petróleo pelos países produtores, a OPEP, num
total de um milhão de barris por dia (ou seja, cerca de 3% da produção
total da OPEP, de 30 milhões de barris/dia).

As eleições iraquianas, marcadas para o dia 30 de Janeiro, são mais
um factor psicológico que um factor com relevância material. Embora o
Iraque tenha uma importante capacidade de produção, no âmbito da
OPEP, desde há muito que não tem utilizado plenamente essa capacidade,
e desde 2003 que tem estado limitada também pelos vários ataques à
estrutura de distribuição.

A proximidade das eleições tem sido marcada por um aumento da
violência e, por isso, está a aumentar os receios de que a plena
capacidade produtiva não esteja assegurada no futuro próximo.

Ao nível da redução da produção pela OPEP, esta foi anunciada em
Dezembro, quando os preços se encontravam próximo dos mínimos
então registados (abaixo de 40 dólares por barril) e visava evitar que a
queda habitual no segundo trimestre do ano fosse acentuada. Normalmente,
existe um desfasamento de cerca de três meses entre as decisões de
produção e a sua efectivação (correspondendo grosso modo ao
período de transporte entre o Médio Oriente e os EUA).

A OPEP volta a reunir, também no final de Janeiro, pelo que os
mercados receiam que possa haver uma nova redução da produção.
Embora à partida essa situação não possa ser de todo afastada, a recente
subida do preço poderá dar à OPEP algum conforto quando ao espaço
de queda do preço no futuro próximo. Por outro lado, poderá haver uma
antecipação da próxima reunião, assim deixando em aberto para
Fevereiro uma decisão sobre novas reduções da produção.

Os riscos do petróleo sobre a economia continuam a ser duais. Por um
lado, funcionam como um imposto sobre o rendimento dos particulares,
reduzindo o seu rendimento disponível e afectando negativamente a sua
despesa de consumo. Ao nível das empresas, aumenta os seus custos
com energia, colocando pressão sobre as suas margens de lucro. Daqui
resulta o segundo efeito, através do aumento dos preços praticados,
levando a uma aceleração da inflação.

paz no nosso mundo é a expansão da liberdade em todo o mundo
— afirmou Bush num discurso de 21 minutos, interrompido 26
vezes por aplausos da plateia, que suportou um frio de 2 graus
negativos, em frente ao Congresso.”

O presidente, rodeado por um esquema de segurança sem
precedentes, disse que o seu dever mais solene é proteger os EUA
e os americanos de novos ataques e ameaças terroristas. E
anunciou que para cumpri-lo vai induzir outros países a realizar as
reformas que considera necessárias, “deixando claro (aos seus
governos) que o êxito” das suas relações com os EUA “terá como
exigência o tratamento decente de seu próprio povo”:

”Vamos esclarecer com persistência a cada chefe de governo em
todas as nações a opção disponível: a escolha moral entre a
opressão, que é sempre errada, e a liberdade, que é eternamente
certa”. Logo depois do café da manhã com todos os seus familiares,
o presidente foi com eles a um culto numa igreja episcopal. Embora
o templo fique do outro lado da rua, em frente à Casa Branca, Bush
e a primeira-dama usaram a nova limusine presidencial Cadillac
blindada, estreada ontem. Nenhum veículo, a não ser de policiais
e militares, pôde circular numa área de cem quarteirões no centro
de Washington. O espaço aéreo sobre a capital foi fechado num
raio de 482 quilómetros quadrados.

Só tiveram acesso pessoas que pagaram ingressos para assistir
ao desfile presidencial e as que tinham convite para a cerimónia
de posse. Todas tiveram de se submeter a detectores de metais.
Por isso, como antecipara o “Washington Post”, a cerimónia
acabou mesmo se transformando “numa ilusão de ser um evento
público, pois, devido à particular natureza do momento, o povo
americano participa de um estimulante drama democrático em
que o personagem principal a cada dia está mais distante”.Mais
palavras ao mundo, que ao país.

Sem mencionar o Iraque ou qualquer outro país, Bush
pronunciou 40 vezes a palavra “liberdade” no discurso, reescrito
21 vezes. Noventa por cento da mensagem foram dirigidos ao resto
do mundo:”A política dos EUA é de exigir e apoiar o crescimento
de instituições e movimentos democráticos em toda nação e
cultura, com o objectivo fundamental de acabar com a tirania no
mundo”.Mais adiante, uma promessa:”Os EUA não vão impor o
nosso próprio estilo de governo aos relutantes, mas ajudar outros
países a encontrar a sua própria voz, a conquistar a sua própria
liberdade e a fazer o seu próprio caminho.”

No seu discurso, Bush fez apenas duas breves menções à
situação interna dos EUA. Numa delas, reconheceu que o país está
dividido, dizendo que isso deve modificar-se para que se avance.
Na outra, reafirmou a política de privatizar os serviços sociais. Disse
que pretende tornar cada cidadão “um agente de seu próprio
destino”, com liberdade para gerir fundos de aposentadoria e a
assistência médica. Fez ainda um apelo aos jovens, num momento
em que o Pentágono tem dificuldade para recrutá-los.

”Peço aos cidadãos mais jovens que acreditem no que seus olhos
vêem. Vocês têm visto o dever e a lealdade nos rostos
determinados de nossos soldados. Têm visto que a vida é frágil,
que o mal é real e a coragem triunfa. Façam a escolha de servir
uma causa maior que vossos desejos, maior que vocês mesmos, e
assim vocês contribuirão não só para o bem-estar do país, mas
também para o seu caracter.”

Liberdade, ainda que à força
Cont. da pág 1

Escola Portuguesa Santa Cruz
A escola portuguesa Santa Cruz leva mais uma vez a efeito

o seu jantar-dançante com o conjunto REFLEX, no dia 29 de
Janeiro de 2005 as 18 h 30, no subsolo da Igreja Santa Cruz.  Os
bilhetes estão à venda na secretaria da Missão (tél. 844-1011).

  O custo é de 20 cadernos para os adultos, 10 cadernos par
as crianças entre 6 aos 12 anos e grátis para as crianças com
menos de 5 anos.  Venha passar uma noite agradável connosco.
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Desporto
Dois tiros na águia

Irregular é uma forma simpática de caracterizar alguns maus
espectáculos que os grandes protagonizam, ora vencendo sem
convencer ora desperdiçando pontos. Aliás, em matéria de
desperdício, não há memória de tanta quantidade em simultâneo.
Nesta jornada, foi a vez do Benfica pagar caro a má exibição,
subvertendo todas as apostas possíveis, ao deixar-se bater, na Luz,
por um Beira-Mar que agoniza no fundo da tabela. Dois disparos
de um uruguaio que dá pelo nome de Tanque abrandaram a
caminhada benfiquista no sábado, projectando uma outra jornada
atípica, até porque FC Porto e Sporting jogavam fora. Mais: o
Braga, na sexta-feira, vencera a Académica e o Boavista batera o
mesmo Nacional que há oito dias surpreendera o Sporting. Até
leões e dragões jogarem, eram os dois líderes, por ultrapassagem
ao Benfica.

Afinal, o Sporting acabou por vencer tranquilamente em
Barcelos, recuperando Sá Pinto para o estrelato, pelos dois golaços
que vão ser muito falados nos próximos dias. Pouco depois, o FC
Porto sofreu muito, mas também conseguiu os três pontos em
Leiria. Os portistas tardam em apresentar futebol que convença
os seus adeptos, ainda assim venceram pelo golo de Ricardo Costa
e apesar de mais uma expulsão de McCarthy.

Nas outras lutas, pode queixar-se o Moreirense, porque voltou
a somar pontos fora (Guimarães), mas ainda não saiu da zona da
despromoção, onde está o Beira-Mar (apesar da vitória na Luz) e
a Académica, cada vez mais enterrada. Estoril, Gil Vicente, Penafiel
e Nacional, derrotados, saíram da ronda em risco, enquanto o
Belenenses passou a respirar melhor, pelos quatro pontos que
somou na duas saídas consecutivas... E o Rio Ave soma e segue e
já é sexto!

Curiosidade
Uma das certezas desta SuperLiga é que é pouco recomendável

apanhar o Boavista após uma derrota pesada. O FC Porto ficou a
sabê-lo depois da goleada que os axadrezados sofreram em
Alvalade, que “vingaram” com um triunfo no Dragão; em nova
visita à Segunda Circular, os boavisteiros saíram mal do jogo com
o Benfica e, desta vez, quem pagou as favas foi o Nacional.
Estranha motivação...

F.C. Porto já tem mais
vermelhos que em 2003/04

Académica assegura
Roberto Brum e quer Hugo Leal

Assegurado Marcel, foram também acertados os últimos
pormenores da transferência de Roberto Brum do Coritiba para
a Académica.O medio defensivo  deverá estar presente no Estádio
Municipal de Coimbra , quando a equipa defrontar o Marítimo, na
Taça de Portugal.

O clube deverá fechar o plantel com o empréstimo do Hugo Leal,
jogador que não tem tido oportunidades no F.C. Porto. O interesse
já foi manifestado pelo próprio Vasco Gervásio, vice-presidente dos
academistas: «Gostaríamos de o ter cá. Ele próprio já demonstrou
aos jornais que também gostaria de vir para cá. Por isso, temos
esperança que venha».

Giberto Madaíl quer que o estado
cumpra acordo

Gilberto Madaíl, presidente da Federação Portuguesa de
Futebol (FPF), afirmou que pretende que o estado cumpra o
acordo que celebrou relativamente ao Totonegócio e que permitia
aos clubes saldar as dividas que tem com o Fisco.

«Reiterámos ao senhor ministro que não queremos tratamento
preferencial relativamente a ninguém, queremos apenas que seja
cumprido um despacho na sua plenitude, e não parcialmente. O
despacho, como sabem, vai de 1997 a 2010», revelou Madail a
seguir a uma reunião entre a FPF, a Liga e o ministro das finanças,
Bagão Félix. A Federação e a Liga foram notificadas para pagarem
dívidas, mas ambos os organismos defendem que o valor em falta
deve ser coberto pelas receitas do totobola, como ficou acordado
num contrato celebrado entre o Estado e os clubes, conhecido
como Totonegócio. Madaíl relembra a notificação e revela que não
existe um entendimento entre o Estado e a FPF, por isso vai esperar
pela decisão final do ministro

Doping: resultados positivos qua-
se duplicaram em 2004

Os casos de doping registados em Portugal em 2004
representam quase o dobro dos verificados em 2003. O aumento
foi de 32 para 62, dos quais 13 casos no ciclismo, segundo dados
revelados pelo Conselho Nacional Antidopagem (CNAD).

Os 62 casos registaram-se em 19 modalidades desportivas, con-
tra os 32 confirmados em 2003, em 11 modalidades, o que
representa um aumento de 93,8 por cento. Sete do total de casos
de 2004 pertencem a desportistas estrangeiros.

Para chegar a estes resultados foram realizadas um total de 3.022
análises em 52 modalides, das quais 530 se efecturam fora da
competição. O futebol foi a modalidade mais controlada, com 1.165
amostras. De entre os casos positivos detectados, o maior número
verificou-se no ciclismo (13), seguido pelo futebol (11) e pelo
automobilismo (8). No Euro 2004 foram recolhidas 124 amostras,
na fase de preparação olímpica dos atletas portugueses 134 e na
paralímpica 38.

Nuno Assis
vai vestir a
camisola 15

Nuno Assis vai vestir a
camisola número 15 do Benfica.
No V. Guimarães usava o 25,
mas na Luz já existe alguém
com esses dois algarismos nas
costas, embora esteja remetido
à equipa B (Sokota)

Ao fim de 18 jornadas, os nú-
meros não enganam. A indis-
ciplina é um dos pontos fortes
desta Superliga e o F.C. Porto
está no topo da lista. Ao contrá-
rio da última época, coman-
dada por José Mourinho, em
que os dragões somaram três
cartões vermelhos nas 34 parti-
das do campeonato, a equipa,
agora orientada por Victor
Fernández, já acumulou cinco
cartões vermelhos.

De todas as equipas do cam-
peonato, o líder F.C. Porto é o
único que já ultrapassou o
número de cartões vermelhos
vistos em todas as jornadas da
última época. Com Mourinho

no comando, os dragões soma-
ram dois vermelhos directos
(Carlos Alberto e Ricardo Fer-
nandes) e um por acumulação
de cartões amarelos (Deco).
Até agora, a formação da Invic-
ta já foi sancionada com três
directos (Benni McCarthy,
Pepe e Hélder Postiga) e dois
por acumulação (Jorge Costa e
Benni McCarthy).

Entre os cinco primeiros
classificados da Superliga, o
Sporting é a equipa que se
segue. Os leões, em igualdade
pontual com o F.C. Porto (34), já
têm o mesmo número de car-
tões vermelhos vistos na última
temporada, cinco. A única dife-
rença reside no facto de, em
2003/04, os jogadores leoninos
terem apenas visto vermelhos
por acumulação (Rui Jorge [2],
Pedro Barbosa, Anderson Pol-
ga e Rochemback), enquanto
agora já têm dois directos (Rui
Jorge [2]) e três por acumu-
lação (Liedson, Paíto e Tinga).

Do «top 5», o Benfica é a equi-
pa que mais perto está de atin-
gir os cinco vermelhos acumu-
lados em todas as jornadas do

último campeonato. Contudo, a
equipa da Luz já somou três
cartões vermelhos directos
(Manuel Fernandes, Nuno
Gomes e Alcides), mais dois
que na última época (João Pe-
reira). Por acumulação, o Ben-
fica viu quatro cartões na passa-
da temporada (Ricardo Rocha
[2], Tiago, Miguel). Esta época
só Fyssas acumulou amarelos
num jogo. O Sp. Braga e o Boa-
vista, segundos classificados
em igualdade pontual (33),
estão a cinco e a três cartões,
respectivamente, de atingir os
números da última época. Os
bracarenses somaram nove
cartões em 2003/04, dos quais

seis foram directos .
O Boavista, que somou cinco

directos  e dois por acumulação
, esta temporada tem três direc-
tos  e apenas um por acumu-
lação. Quem merece destaque,
mas pela positiva, é o Rio Ave. A
equipa de Carlos Brito tem só
um cartão vermelho e é a que
está mais longe de atingir os
sete da última Superliga. Beira
Mar, Académica e Moreirense,
todas com quatro vermelhos,
também já atingiram a soma
da última temporada.

Dino Zoff é o novo treinador da Fiorentina
Dino Zoff é o novo treinador da Fiorentina, o terceiro da

temporada, e substitui Sérgio Buso, que foi demitido após ter
perdido com a Roma por 2-1 este fim-de-semana. Recorde-se que
o primeiro técnico da equipa esta época foi Emiliano Mondonico,
que abandonou o cargo logo em Outubro.
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Os jogos do Impact em 2005
Sexta-feira 29 de Abril - Impact @ Porto Rico Islanders 20h30
Domingo 1 de Maio - Impact @ Porto Rico Islanders 17h00
Sábado 7 de Maio - Impact @ Virginia Beach Mariners 19h30
Domingo 8 de Maio - Impact @ Richmond Kickers 18h00
Domingo 15 de Maio - Impact @ Toronto Lynx 16h00
Sábado 21 de Maio - Impact @ Rochester Raging Rhinos 19h35
Domingo 29 de Maio - Rochester Raging Rhinos @ Impact 16h00
Sexta-feira 3 de Junho - Toronto Lynx @ Impact 19h30
Quarta-feira 22 de Junho - Charleston Battery @ Impact 19h30
Quinta-feira 30  de Junho - Impact @ Portland Timbers 22h00
Domingo 3 de Julho - Seattle Sounders @ Impact 19h00
Quarta-feira 6 de Julho - Richmond Kickers @ Impact 19h30
Sexta-feira 15 de Julho - Impact @ Minnesota Thunder 20h00
Sexta-feira  22 de Julho - Impact @ Toronto Lynx 19h30
Domingo 24 de Julho - Toronto Lynx @ Impact 16h00
Sexta-feira 29 de Julho - Impact @ Atlanta Silverbacks 20h00
Sábado 30 de Julho - Impact @ Charleston Battery 19h30
Domingo 7 de Agosto - Atlanta Silverbacks @ Impact 16h00
Quarta-feira 10 de Agosto - Portland Timbers @ Impact 19h30
Domingo 14 de Agosto - Porto Rico Islanders @ Impact 13h30
Quarta-feira 17 de Agosto - Porto Rico Islanders @ Impact 19h30
Sábado 20 de Agosto - Impact @ Rochester Raging Rhinos 19h35
Sexta-feira 26 de Agosto - Virginia Beach Mariners @ Impact 20h00
Domingo 28 de Agosto - Rochester Raging Rhinos @ Impact 16h00
Quarta-feira  31 de Agosto - Vancouver Whitecaps @ Impact 19h30
Domingo 4 de Set. - Minnesota Thunder @ Impact 16h00
Sexta-feira 9 de Set. - Impact @ Seattle Sounders 22h00
Domingo 11 de Set. - Impact @ Vancouver Whitecaps 19h00

O Impact de Montreal vai
defender o seu título de cam-
peão da Primeira divisão do
United Soccer Leagues com um
programa duplo contra Porto
Rico no 29 de Abril e no 1º de
Maio. O onze de Montreal reen-
contrará os seus adeptos no dia
29 de Maio. Com este jogo,
iniciará a 12ª época, contra o
Raging Rhinos de Rochester,
no Complexo desportivo Clau-
de-Robillard. O Impact terá
então disputado seis jogos an-
tes da estreia local.

Miklos Fehér, um ano depois
Fez esta terça-feira um ano

que Portugal assistiu em cho-
que à morte de Miklos Fehér.
Só por si o acontecimento toca-
ria os corações de todos e mexe-
ria com as mentes de quem não
compreende um desapare-
cimento tão prematuro, mas,
para tornar o cenário ainda
mais dramático, tudo aconte-
ceu em directo. Quem assistia
ao V. Guimarães-Benfica viu o

húngaro sorrir e cair...
Os momentos que se segui-

ram foram de aflição. Os com-
panheiros de equipa choraram
e nas suas caras estava estam-
pada a dimensão da tragédia.
Não foi preciso estar em Gui-
marães para ter a noção de que
era grave, muito grave. 23.20,
dia 25 de Janeiro de 2004, con-
firmou-se o que ninguém que-
ria ouvir. «Lamentamos confir-

Nóticia da última hora
Boavista no quartos da Taça

Vitória sofrida dos axadrezados no terreno do Nacional (3-4),
alcançada já durante o prolongamento.

mar que faleceu o nosso atleta
Miklos Fehér», disse Cunha
Vaz, director de comunicação
do Benfica.
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