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SABIAS QUE...
Mosteiro de Alcobaça

Os Magos do Oriente

Petróleo atinge máximo
de três meses

Pânico a bordo Raul Mesquita

Decididamente a barcaça liberal,
navegando neste caso sob pavilhão
canadiano, de que o cachecol do PM
é testemunha, mete água. Por todos os
lados. Está positivamente à deriva.

Como já foi mencionado nestas
páginas, depois dos escândalos de todo
o género que até agora foram trazidos
ao conhecimento da população, jun-
tam-se as promessas irrealistas e
irresponsáveis que Paul Martin na
confusão da derrocada lança por toda
a parte.

A última que tristemente se está
tornando “célebre”, é a de prometer
abolir a cláusula derrogatória da Carta
dos Direitos e Liberdades canadiana.
Mesmo entre a deputação liberal tal
promessa inoportuna e irreflectida
causa dissidência, a ponto de consi-
derarem que se trata duma má ideia
que é necessário combater. Para além
do mais, Paul Martin não se dignou
consultar os seus deputados, agindo

unilateralmente, afirmando o que os
especialistas constitucionais consi-
deram como impossível sem o acordo
das províncias do país. O que está
muito longe de se poder realizar. Esta
cláusula foi exactamente introduzida
na Carta em 1982, pela exigência dos
primeiros-ministros provinciais, sem o
que o documento nunca teria sido
adoptado, lembra Tom Wappel, depu-
tado de Toronto. O mesmo razoa-
mento se entende do lado dos estra-
tegas liberais como Akaash Maharaj,
presidente da Comissão política do
PLC de 1998 a 2003 e que, nestas
funções, escreveu o programa eleitoral
do partido em 2000, sem nunca ter
ouvido falar de tal intenção. Ele conde-
nou publicamente este incongruente
chavão de Paul Martin, afirmando
que o devia fazer, já que  “o partido
deve ser a consciência do governo e não
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Apontamento
A Voz da razão
Raul Mesquita

“As eleições presidenciais portu-
guesas de 22 de Janeiro de 2006
marcam o fim do mandato do Presi-
dente Jorge Sampaio. Qualquer
cidadão de nacionalidade portu-
guesa, no pleno uso dos seus direitos
de cidadania e maior de 35 anos de
idade teve oportunidade de concor-
rer à presidência. Para tal, deveria
reunir entre 7500 e 15000 assinaturas
de eleitores e apresentá-las no Tribu-
nal Constitucional até 22 de De-
zembro de 2005”.

Para ser eleito, um candidato,
segundo a Constituição, necessita
obter a maioria simples, ou seja,
50%+1 dos votos expressos validados.
Se acaso nenhum dos candidatos
obtiver esta percentagem, realizar-
se-á então uma segunda volta a 12 de
Fevereiro, entre os dois mais vota-
dos.

Foram bastantes os candidatos

A Voz de Portugal na televisão de Rádio Canadá
Ontem, terça-feira, o nosso Editor,

Senhor Eduíno Martins, foi um dos
convidados do jornalista animador
Simon Durivage, na sua emissão da
televisão de Rádio Canadá, relacio-
nada com as eleições federais em
curso e onde o tema foi: as comu-
nidades culturais poderão ter uma
influência determinante nesta cam-
panha?

Juntamente com três outros repre-
sentantes comunitários — judaico,
italiano e haitiano — Eduíno Martins
mostrou conhecer as tendências da
comunidade e as suas respostas foram
claras e bem articuladas, fazendo a
distinção entre comunidade mais
antiga e a bastante representativa e

diferente em si, das novas gerações.
Como é evidente não se pode pre-
tender afirmar que a comunidade
votará nesta ou naquela direcção, mas
conhecendo a mentalidade portu-
guesa de uma forma geral, não é
impossível de prever as decisões duma
ou doutra camada comunitária.

Nesta casa congratulamo-nos com a
prestação do nosso Editor e igual-
mente, pelo convite que nos foi feito o
que vem provar, mais uma vez, que o
nosso Jornal é já uma referência no
meio canadiano.

Para ver o programa podem ir ao
Site Web no:

www.simondurivage.comMourinho eleito treinador do ano

P. 9
Um céu azul
paira sobre Montreal

P. 6
Confessionário
Adélia Ferreira
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Agenda comunitária
Mordomo de 2006

Philip Garcia, Mordomo de 2006, organiza um jantar na cave
da Igreja Santa Cruz, 60 Rachel oeste, no sábado 21 de Janeiro
pelas 19,30 hrs. Abrilhantado musicalmente pelo Grupo Pré-Ex
terá também as presenças de Fátima Miguel, de Patrick e Joe
Many. Os bilhetes poderão ser adquiridos através de Armanda
Garcia pelo tel. 495.9857, na secretaria da Igreja, 844.1011 ou
ainda no Salão Nela, Tel. 844.8157. Os preços são de 25 coroas
para adultos e de 15 coroas paras as crianças dos 6 aos 12 anos.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus
cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua área
de jurisdição consular e informa que a eleição do Presidente da
República está marcada para Domingo, dia 22 de Janeiro de
2006.  No estrangeiro, a votação decorrerá nos dias 20, 21 e 22
de Janeiro de 2006 entre as 8:00 horas e as 19:00 horas.
LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE VOTO
No que diz respeito à área consular de Montreal, a votação far-
se-á na Assembleia de Voto que deverá funcionar nessas datas
nas instalações do Consulado-Geral de Portugal em Montreal,
que para o efeito se manterá aberto.
QUEM PODE VOTAR
Podem votar na Assembleia de Voto que irá funcionar neste
Consulado Geral os cidadãos portugueses constantes do
respectivo Caderno Eleitoral para a Eleição do Presidente da
República.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para o exercício do direito de voto deve o eleitor ser portador do
Bilhete de Identidade, ou na sua falta, qualquer outro
documento oficial que contenha fotografia actualizada.   Caso
não tenha nenhum dos documentos indicados, o eleitor pode ser
identificado por dois eleitores que atestem a sua identidade, sob
compromisso de honra, ou ainda por reconhecimento unânime
dos membros da mesa. Deve ainda ser portador do  Cartão de
eleitor.  Se não tiver o cartão de eleitor,  para evitar atrasos no
decorrer do acto eleitoral, é  aconselhável contactar com os
serviços consulares até ao dia 19 de Janeiro de 2006, para
obtenção do respectivo número de eleitor.

Casa dos Açores do Quebeque
São convocados os Sócios Ordinários da Casa dos Açores a

comparecerem a uma Assembleia Geral Extraordinária que terá
lugar domingo, 22 de Janeiro, às 15h00, no 229, rua Fleury oeste.
Estão abertas as candidaturas para novos membros do
Conselho de Administração para o biénio de 2006-2007.

Tel.: (514) 388-4129.

Grandioso Jantar Dancante
A seia do Pescador Dia-28 de Janeiro 2006 pelas 19h.
Centro Comunitario N.S. Fatima Laval situado no 1815 rua

Favreau,Chomedey,Laval, ao som da Orchestra Tropical.
Entrada: Adultos- 25 (chicharros)Criancas-(6-12anos):12
(chicharros).

Para mais informações contactar Jorge Bran-quinho (450)
663-4779 ou  Joao Paulino Linhares (450) 669-3927.

Jantar & Cantar às Estrelas
Organiza-se, no 28 de Janeiro de 2006, às 19h30, no salão da

Igreja St-Enfant-Jésus, um jantar abrilhantado pelo DJ “J.G.
Night Productions”. Haverá “Cantares às Estrelas”. O jantar
será precedido de uma missa, celebrada pelo Padre Carlos Dias,
às 18h, na Igreja. Para informações: Duarte Faria (514) 254-4647,
(514) 388-9152 ou 682-9152

Fornecedor
Oficial

www.nikon.ca

que se inscreveram para es-tas
eleições. Alguns não reuniram
as condições exigíveis. Dos
outros, somente 4 ou 5 entre
eles puderam no entanto ser
considerados como represen-
tativos, mesmo se, desde o
princípio, se adivinhava o final
da prova que termina no próxi-
mo domin-go…

É que no contexto da socie-
dade portuguesa é ainda há-
bito de se viver no passado. O
eterno saudosismo de épocas
ultrapassadas e de ídolos cor-
roídos pelo tempo e, por vezes
também, por erros crassos que
prejudicaram milhares de com-
patriotas. Está neste caso o Dr.
Mário Soares, saído inopina-
damente duma reforma dou-
rada, que para além dos bons
discursos e dos bombásticos e
teatrais chavões, trás com ele
sombrias larguezas aos espa-
nhóis e a grilheta duma activa
participação na desorganizada
e dolorosa independência do
Ultramar. E este exemplo de
leviandade democrática não foi

A Voz da razão
Cont. da pág. 1

só lastimoso para os que se
tornaram retornados, ele foi
igualmente para as populações
dos territórios abandonados, e
o termo é justo, porque ne-
nhum dos actuais países afri-
canos de Língua Portuguesa,
tinha à sua frente líderes capa-
zes de assumirem as responsa-
bilidades de governo. Trinta
anos mais tarde, passados mi-
lhares de cubanos, russos e
outros amigos que se apode-
raram de toneladas de maté-
rias-primas em troca de fumos
e de minas espalhadas por toda
a parte, o bem-estar das popu-
lações e a reconstrução desses
territórios vítimas duma sobe-
rania precoce, precipitada,
deixa ainda muito a desejar.

Tendo em conta os resul-
tados de todas as sondagens
apresentadas até agora, força é
de constatarmos a confirmação
do bom senso. A Voz da razão.

Se a tendência se mantém —
parafraseando um animador
conhecido da televisão cana-
diana — o Professor Aníbal

Cavaco Silva deverá vencer
estas eleições presidenciais na
primeira volta. E é bom que
assim seja. O país não tem
tempo a perder, para se atolar
numa segunda votação absolu-
tamente desnecessária. O Cur-
riculum e a rica experiência
nacional e internacional do
Prof. Cavaco Silva, constituem
uma mais valia para os portu-
gueses e para um Portugal
maior.

Os nossos compatriotas devi-
damente inscritos no Consu-
lado-geral, poderão exercer o
seu direito de voto — como já
anunciado — nas instalações
consulares nos dias 20, 21 e 22,
entre as 8 horas da manhã e as
19 horas, devendo apresentar
documento comprovativo de
identidade e (idealmente) o
cartão de eleitor inscrito.

É de Portugal que se trata.
Votemos pelo que melhor pos-
sa servir o país.

Votemos pela Voz da razão.

Pânico a bordo
uma “barbatana” do governo”.

Como se tudo isto não bastas-
se, eis que o primeiro-ministro
agitando o chapéu de presti-
digitador como se estivesse
num circo saltimbanco, apro-
vou as publicidades negativas
e insolentes contra Stephen
Harper, que têm suscitado a
desaprovação da imprensa ca-
nadiana, sem excepção, arrui-
nando ainda mais a sua credi-
bilidade. O pior é que no fundo,
Paul Martin ao afundar-se, leva
com ele liberais honestos e
respeitadores das leis, que
nunca se associaram a este tipo
de prática que só o pânico
descontrolado e omnipresente,
de que o chefe do partido está
assolado, pode explicar, sem no
entanto justificar.

De Vancouver à Terre-Neu-
ve, de Charlottetown a Edmon-
ton, passando por Otava, Mon-
treal ou Saskatoon, de Este a
Oeste do Canadá, os grandes
jornais comentam e criticam
asperamente as promessas, a
improvisação e a má fé que Paul
Martin tem demonstrado ao
longo da campanha, que se
termina no fim-de-semana pró-
ximo. E é desagradável e triste
para os íntegros colaboradores
e partidários do PLC que deste
modo, se sentem inconfortá-
veis, ler traídos, na sua acção,
insultados por aquele que mais
os deveria respeitar e acari-

Cont. da pág. 1

nhar.
Numa transcrição do Devoir,

James Travers, do Toronto Star
resume bem o desenrolar da
campanha deste modo:” Aquilo
que vai de esguelha na campanha
liberal, em queda livre para uma
aterragem difícil, é a imagem do
que vai de través com o pri-

meiro-ministro Paul Martin.
Contraditório, incoerente e
sempre à procura de estar no
centro das atenções, esta digres-
são liberal e a liderança de P.
Martin, reflecte os perigos do
poder exercido sem disciplina”.
Travers pensa que estas elei-
ções não são uma apreciação
sobre Stephen Harper mas an-
tes, sobre a incapacidade de
Paul Martin de estar à altura
das expectativas que tinha
suscitado “sobre um governo
parecido com uma bola de pin-

ball e sobre um partido que se
encontra enganchado nos seus
privilégios. A democracia é
talvez um animal lento a fazer
mexer, continua Travers, mas
ele é também suficientemente
astuto para saber quando a mu-
dança é menos perigosa que a
inacção”.

Segunda-feira 23 de Janeiro
é dia de eleições. A população
dirá então a última palavra.
Possa ela ser esclarecida e ter
em conta os verdadeiros in-
teresses dos canadianos de
todas as origens, isentos de
compadrios e desonestidades,
fazendo eleger um governo
que defenda realmente o bem
estar dos habitantes deste país,
que pertence a todos, e não
apenas a um grupelho de opor-
tunistas manipuladores de um
partido que merece melhor.
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Coordenada por Raul Mesquita

Ariel Sharon abandona cargo
 Primeiro-ministro israelita será substituído por Ehud Olmert
 Ariel Sharon vai deixar de ser, de forma definitiva, primeiro-
ministro de Israel. A notícia foi divulgada hoje pelo jornal
“Haaretz”.
 De acordo com o diário israelita, o procurador-geral Mena-chem
Mazuz deverá anunciar a substituição até ao final do dia de hoje.
Desta forma, Ariel Sharon que, de acordo com o último boletim
médico se mantém em estado crítico, deixa de ser considerado
chefe de governo. Até às eleições gerais de 28 de Março, o novo
primeiro-ministro será Ehud Olmert, o homem que tem liderado,
interinamente, o Governo de Jerusalém (SIC).

Governo Regional quer alienar aos inquilinos
casas em regime de realojamento
O executivo açoriano vai alienar, até 2008, as habitações que se
encontram em regime de realojamento, permitindo que os seus
inquilinos as comprem a um preço compatível com os respectivos
rendimentos familiares.A informação foi adiantada pelo secretário
regional da Habitação e Equipamentos numa visita, hoje, às obras
da nova urbanização Capitão Cordeiro, na Freguesia do Pico da
Pedra, em São Miguel. José Contente esclareceu que a decisão do
Governo visa conferir o sentido de propriedade às famílias que
residem nas mais de 1.500 habitações identificadas, nos Açores,
como património regional, assegurando, também, a possibilidade
dos futuros proprietários zelarem pela conservação e preservação
das moradias. Para o governante, há todo o interesse em dar uma
configuração cada vez mais responsável à habitação na Região
Autónoma, tratando-se de uma sector que tem vindo a crescer, no
arquipélago, de forma significativa em consequência da aposta do
executivo numa maior tranquilidade das famílias, na segurança
anti-sísmica e numa melhor perspectiva de vida para todos.
(CanalNotícias).

Jornadas de Turismo realizam-se na Horta
Decorreu na semana passada a apresentação das quintas
Jornadas Técnicas de Turismo dos Açores que se realizam
naquela cidade de 9 a 11 de Fevereiro.
Estas Jornadas têm como objectivo promover uma reunião dos
empresários dos Açores, de Santa Maria ao Corvo, de todas as
áreas que compõem o turismo, para debater assuntos de interesse
estratégico, as perspectivas da sua evolução previsível e ouvir as
orientações estratégicas da parte das entidades governamentais,
como também manifestar a usa visão para o desenvolvimento
económico e social da Região.
Os empresários deste ramo têm nestes encontros a oportunidade
de realizarem acordos com operadores nacionais e estrangeiros,
acordos esses que vem proporcionar a dinamização das nossas
ilhas, gerando aumento de emprego e consequentemente de
riqueza. Segundo a Câmara de Comércio e Indústria da Horta, “é
neste sector que se deve impulsionar, pois será o sector gerador
de maior riqueza e desenvolvimento regional”.
As estratégicas para o turismo no contexto nacional e regional, as
principais linhas de promoção do destino Açores, o crescimento e
tipologias, a formação profissional, os transportes e os novos
serviços, são alguns dos temas que estarão em destaque nestas
jornadas.

Reabilitação da “Transversal” do Pico com 4,6 milhões
O Governo Regional dos Açores vai investir cerca de 4,6 milhões
de euros na reabilitação da Estrada Regional n.º 2-2.ª (Transver-
sal) da ilha do Pico. Os trabalhos, a realizar numa extensão de 20
quilómetros, consistem no alargamento da faixa de rodagem e da
plataforma da via, saneamento de solos, execução de novas
drenagens, construção de valetas, bermas e aquedutos.
A empreitada, que acaba de ser adjudicada à empresa Tecnovia-
Açores, Sociedade de Empreitadas, SA, com um prazo de execução
18 meses, inclui ainda a construção de novo pavimento em betão
betuminoso e sinalização horizontal.
Esta obra na denominada “Estrada Transversal” do Pico insere-
se no Plano Rodoviário Regional que tem como objectivo a
reabilitação de todas as estradas de Santa Maria ao Corvo

Confraria do chá para promover cultura
A primeira confraria do chá do país vai arrancar antes do Verão,
na ilha de São Miguel, local onde existem as únicas fábricas e
plantações da Europa, para promover uma cultura secular,
anunciou a organização.

O responsável pela Fábrica de Chá Porto Formoso, localizada na
costa norte da maior ilha açoriana, adiantou à agência Lusa que
“a iniciativa inédita e em fase de elaboração” vai integrar várias
personalidades dos Açores, agrupando um total de cem confrades.
“Este grupo terá a seu cargo a divulgação da vertente histórica,
turística e etnográfica do chá no arquipélago”, afirmou José
Pacheco, lembrando que as primeiras sementes da planta foram
trazidas do Brasil para os Açores, em 1820.
Após um período áureo, em que chegaram a existir em São Miguel
dezenas de pequenos produtores e seis fábricas de chá a laborar
simultaneamente, actualmente permanecem no activo apenas
duas indústrias que, em 2005, produziram um total de 44
toneladas. Apesar da Fábrica de Chá da Gorreana, que produz
ininterruptamente desde 1883, ter uma capacidade máxima de
produção de 42 toneladas/ano, em 2005 não foi além das 37
toneladas, quatro das quais exportadas para o Continente, Ma-
deira, Alemanha e Dinamarca.
Hermano Mota, responsável pela indústria familiar que emprega
28 pessoas, justificou que o mau tempo que se verificou no
arquipélago no último ano condicionou o crescimento da
produção, dado que apenas as três primeiras folhas das plantas,
espalhadas numa área total de 32 hectares, são utilizadas.

Segundo disse, nos três tipos de chá actualmente produzidos, o
verde começa a destacar-se com 16 toneladas vendidas, seguido
do preto com 15 e do chá semi-fermentado com seis toneladas.

Família deposita documento valioso
Mapa da Madeira entregue ao Arquivo
A família Homem da Costa entregou ao Arquivo Regional da
Madeira um valioso mapa geográfico da ilha da Madeira de finais
do século XVIII e uma colecção de Boletins da Junta Geral do
Distrito Autónomo do Funchal. Uma doação que veio enriquecer
o espólio do ARM.
Um valioso mapa geográfico da ilha da Madeira de finais do século
XVIII e uma colecção de Boletins da Junta Geral do Distrito
Autónomo do Funchal foram entregues ao Arquivo Regional da
Madeira (ARM) no dia 5 de Dezembro.
A assinatura do auto de entrega contou com a presença do
depositante, Nuno Pinto Coelho Homem da Costa, e da sua
mulher, Maria Emília Caetano Homem da Costa, da directora do
ARM, Fátima Barros, e de José Pereira da Costa.
O mapa, agora confiado à guarda do Arquivo Regional da Madeira,
é uma carta a cores com 260x61 cm de papel colado em pano e foi
levantado pelo Sargento-Mor Alincourt e pelo Ajudante Faustino
Salustiano da Costa, que a riscou no ano 1771. Este mapa era
pertença da família Ornellas Vasconcellos, tendo sido oferecido
por Maria d’Ornellas Szczerbinska a Maria Alice Pinto Coelho
Homem da Costa. Por vontade expressa desta foi feita doação ao
seu filho, Nuno Pinto Coelho da Costa, sendo entre ambos
acordada a entrega em depósito ao Arquivo Regional.
Os Boletins da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, num
total de 17 volumes encadernados, respeitantes aos anos 1957 a
1973, eram pertença do Coronel Fernando Homem da Costa, que
foi presidente daquele organismo de Setembro de 1960 a Fevereiro
de 1971.
O espólio do ARM fica agora mais enriquecido com este depósito.
Dotado de novas instalações, com adequadas condições de
segurança e preservação de documentos, o Arquivo Regional tem
vindo a desenvolver acções de valorização e qualificação dos
acervos privados à sua guarda, no sentido de sensibilizar os
proprietários de documentação de valor histórico e cultural a
depositarem os seus acervos naquela instituição

Nevão no Nordeste Transmontano
A situação no distrito de Bragança ficou normalizada a meio da
tarde de domingo, depois de um forte nevão ter cortado os
principais acessos à região, nomeadamente o IP4.
A neve caiu, sem parar, desde madrugada até meio da tarde deste
Domingo. Se continuar a cair com força as estradas poderão ficar,
novamente, intransitáveis.
O nevão obrigou ao corte do trânsito no IP4 entre Macedo de
Cavaleiros e a fronteira, em Bragança. Vários automobilistas
ficaram retidos na principal via transmontana, mas há outras
estradas que ficaram bloqueadas, como as nacionais 315, entre
Macedo de Cavaleiros e Alfândega da Fé, na zona de Bornes, a
nacional 103 que liga Bragança a Vinhais, a estrada entre
Bragança e Vimioso e alguns acessos de Miranda do Douro
O governador civil do Distrito de
Bragança, Jorge Gomes, admi-
tiu que a “falta de meios” para
enfrentar nevões da dimensão
do que caiu domingo na região
deixou “a capital de Distrito
completamente isolada”.
“Com o azar de que temos e o
limpa-neves avariado!”, desa-
bafou o governador, referindo-se
ao equipamento do Instituto de
Estradas de Portugal que se
encontra inoperacional justa-
mente no dia em que foi solici-
tado.

Arguidos do caso “Passerelle” vão recorrer
 Os advogados dos arguidos do processo que envolve respon-
sáveis da cadeia de clubes de striptease “Passerelle” prometeram,
sábado, recorrer das medidas de coacção comunicadas de
madrugada pelo Tribunal de Leiria. Dos oito arguidos detidos no
fim-de-semana passado pelas autoridades, três (Vítor Trindade,
Alfredo Morais e Paulo César) ficaram em prisão preventiva,
enquanto que os restantes saíram em liberdade, com medidas de
coacção que vão desde apresentações periódicas junto da PSP ou
GNR a prisão domiciliária com pulseira electrónica. Todos os
arguidos são suspeitos de lenocínio (fomento da prostituição),
auxílio à imigração ilegal e associação criminosa, considerou o juiz
de instrução do processo, Paulo Fernandes, que divulgou as
medidas de coacção cerca da uma hora

Numa mega-operação 50
carros de tunning apreen-
didos em Lisboa
Duzentos agentes da Brigada
de Trânsito da PSP de Lisboa
controlaram todas as entradas
e saídas da 2.ª circular, em
Lisboa, ao longo de seis quiló-
metros, numa mega-operação
que começou às 23h de sexta-
feira e terminou às 3h30 de
sábado. Da mega-operação, fo-
ram apreendidos 50 carros de
tunning (modificados) e street
racing (corridas de automóvel
urbanas).

Criança de 4 anos abusada...
Um indivíduo desempregado
de 52 anos, foi detido pela PJ por
suspeita de abusos sexuais
sobre uma menina de quatro
anos, com quem tem uma rela-
ção de parentesco. Em numero
ainda indeterminado, os abu-
sos terão ocorrido numa famí-
lia com “alguns problemas es-
truturais”.Os indícios de abu-
sos sexuais foram detectados
por médicos dum hospital que
observaram a criança e que
denunciaram o caso à PJ que
está em fase de averiguações
mais prolongadas, tendo o sus-
peito ficado em detenção pre-
ventiva durante o desenrolar
do processo.
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Charest inicia a primeira missão do Quebeque na Índia

O primeiro-ministro Jean Charest iniciou no dia 15 do corrente a
primeira missão dum chefe de governo quebequense à Índia.
Durante esta missão duma semana, o primeiro-ministro foi
acompanhado de 32 representantes de empresas e de instituições
quebequenses. Os ministros Monique Gagnon-Tremblay e
Claude Béchard estão igualmente presentes. A missão visa
promover o Quebeque junto de meios políticos, económicos e
institucionais indianos.

Gérald Tremblay apresentará a 20 de Janeiro
o seu orçamento revisto

Será no dia 20 de Janeiro pró-
ximo que o presidente da câma-
ra municipal de Montreal vai
depositar o seu orçamento re-
visto, que não conterá final-
mente aumentos de taxas. Em
Dezembro passado, Gérald
Tremblay tinha-se desculpado
publicamente após ter apresen-
tado um orçamento que não
respeitava a sua promessa elei-

toral de não aumentar as taxas aos contribuintes, e tinha prometido
apresentar um orçamento revisto.

O Globe and Mail apoia Harper
O Globo and Mail revela, no seu editorial do 14 de Janeiro, a sua
inclinação quanto ao prazo eleitoral do 23 de Janeiro. O diário
nacional atribui assim o seu apoio aos conservadores e ao seu chefe
Stephen Harper, e pede aos seus leitores que o façam também.
Acrescenta que depois de 12 anos de reino liberal, o tempo da

alternância chegou a Otava. O Globe and Mail descreve o chefe
conservador como uma personalidade inteligente, que teria

aprendido a dominar as suas emoções e que estaria doravante apto
a tomar em carga os destinos do país.

Sete escolas inglesas fecham
A diminuição do número de inscrições nas escolas força as
comissões escolares a tomar decisões que não fazem a felicidade
de muitos pais. A Comissão escolar Lester B. Pearson, no oeste da
ilha de Montreal, decidiu fechar sete escolas primárias anglófonas.
Seis escolas fecharão em Setembro próximo e outra em 2007. Com
efeito, o plano prevê que 15 estabelecimentos serão fundidos em
oito novas escolas. Ao todo, 2300 alunos serão tocados por esta
reorganização. Os líderes da comissão escolar esperam assim
economizar um milhão e meio de dólares. Mas o encerramento de
escolas não é unicamente o lote das comissões escolares
anglófonas. A Comissão escolar de Montreal anunciou também o
encerramento de duas escolas primárias e a anexação de uma
terceira.

Atentado contra um cortejo canadiano
Um diplomata canadiano foi
morto e três outros militares
canadianos foram feridos
num atentado em Kanda-
har, no Sul do Afeganistão.
Pelo menos dois civis afe-
gãos foram mortos igual-
mente e nove outros, feri-
dos, na explosão dum auto-
móvel que se aproximou do
cortejo militar sobre a estra-
da para a base canadiana de

Kandahar. O ataque foi reivindicado pelos Talibãs, que ameaçam
efectuar outras operações deste tipo se os bandos estrangeiros não
deixarem o país.

Martin tenta salvar os móveis
O chefe liberal
Paul Martin fez no
dia 14 de Janeiro,
a volta aos distritos
tradicionalmente
afectos ao seu par-
tido na grande re-
gião de Montreal.
Assim foi prestar
ajuda a certos can-
didatos ameaça-
dos em distritos
que eram conside-
rados, até há pou-

co, como “fortalezas”.
De acordo com mais as recentes sondagens, o PLC continua de
perder terreno nas intenções de voto quebequense, o que põe em
perigo várias circunscrições dos deputados liberais, incluindo
aquelas de certos ministros.
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A desforra de Cavaco
Augusto Machado

Tendo-se como o pai da esquerda em Portugal, Mário Soares
concorre pela terceira vez ao mais alto cargo da Nação. Foi eleito
pela primeira vez Presidente da República em 1986. Eis o homem
que confessou que “nunca queria ser político” (1999) mostrando
a quem o queria ser como se fazia política.

A esse propósito, o historiador Rui Ramos escreveu que Mário
Soares “é político porque quis atingir os objectivos da esquerda
não através do trabalho de formiga ou de combate de uma
organização fechada mas através das intrigas e manobras dentro
de um quadro plural. Não é por isso menos sectário. É, sobretudo,
imaginativo e persistente”.

Foi a partir de 1992, já no segundo mandato e a três anos das
legislativas que Soares, com a sua perspicácia política, ditou o fim
do cavaquismo. Apenas dois dias volvidos após a sua posse
enquanto Presidente da República, reúne com Cavaco Silva – esta
reunião não foi, certamente, para o apoiar na sua governação.

Conta o ex-primeiro-ministro, na sua autobiografia, que logo no
primeiro encontro oficial Soares quis mostrar quem mandava
dando-lhe um primeiro aviso: “Apesar do meu ar um pouco
bonacheirão, não pense que me vem moldar às suas exigências ou
que lhe vou fazer jeitos”. Estava marcado o ritmo de uma relação
que iria ser tudo menos amena. Mário Soares via no então
primeiro-ministro um “homem sem currículo público”, um
desprezível “outsider” que foi parar a um mundo que não era seu
e do qual Soares era membro de elite. Se, nos primeiros cinco anos
de convivência, Soares pareceu não mostrar as garras, no segundo
mandato revelou-se uma pedra no sapato do PSD de Cavaco Silva.
Tudo fez para que o governo de Cavaco Silva caísse. Vetos, pedidos
de verificação de constitucionalidade ao Tribunal Constitucional,
ameaças de dissolução e as inconvenientes Presidenciais Abertas
constituíram o calvário por que passou Cavaco Silva nos anos
quentes da má relação entre os dois.

Quem não se lembra da ameaça de detonação da “bomba
atómica” da dissolução da Assembleia da República tendo sido,
alegadamente, orquestrada num jantar no restaurante Aviz, em
1993, no qual Mário Soares se encontrou com amigos seus.
Segundo contam relatos desse jantar, a ementa resumia-se à
questão da dissolução do governo. Logo os boatos correram de que
Soares se preparava para pôr fim ao cavaquismo e ajudar a obter
uma maioria socialista. Rapidamente se espalharam os boatos e a
pressão sobre um executivo que ia ficando cada vez mais
desgastado pela impopularidade – Cavaco e o PSD foram  incapazes
de inverter a situação. A guerra fria e silenciosa que se estabelecia
entre os dois só culmina com o fim de liderança de Cavaco Silva
e do seu governo. A seguir houve eleições que deram início à era
de António Guterres.

Coincidência ou não, é de notar que o actual Presidente da
República, também um socialista, recentemente pôs fim ao
governo PSD de Santana Lopes tendo convocado novas eleições
que deram a maioria ao Partido Socialista de José Sócrates. E
depois ainda há quem afirme que a democracia não tem dono.
Engana-se quem o diz.

Será que dia 22 deste mês, Cavaco Silva vai tirar a desforra?

Declaração de (des)interesses
Francisco Belard

Muitos dirão que não lhes apetece ver os tempos de antena das
presidenciais porque não se interessam por política. Tenho sobre
isto uma posição provavelmente minoritária: vejo com pouca
curiosidade os actuais tempos de antena porque me interesso por
política.

Espero que a maior parte do eleitorado não partilhe esta
declaração de desinteresse em relação a essas emissões e as veja
com gosto. Infelizmente, é duvidoso que o modelo adoptado faça
diminuir a abstenção.

Os candidatos não são pessoas insigni-ficantes, e todos, por umas
razões ou por outras, são respeitados e admirados em sectores da
população portuguesa, da opinião pública (que suponho existir,
embora não se note muito) e da opinião publicada. Não vi estudos
de audiência, mas receio que, se a política me interessa e dou por
mim a ver tempos de antena por dever de ofício e dever cívico em
vez de genuíno interesse como espectador, é mau sinal. Confesso
que perdi os do dia 12 (estava mesmo numa reunião…).

O formato não permite mais do que uma representação pobre
e formal da cena política e dos problemas do país. E isso não se deve
a qualquer proibição; a discussão sobre os poderes presidenciais
que se reflectiu nos «media» mostra que os candidatos não só
podem falar de variadíssimos assuntos (mesmo claramente
exteriores aos poderes funcionais que a Constituição atribui ao PR)
como lhes é pedido que o façam.

A insignificância dos tempos de antena faz com que seja mais
elucidativo acompanhar em noticiários e outros programas (ou ao
vivo) as acções públicas dos presidenciáveis, mesmo encenadas
até certo ponto. Ainda que imperfeitos, parcelares, parciais ou
manipulados, os telejornais dizem mais do que as repetitivas
emissões que representam oficialmente cada candidatura.
Algumas revelam imaginação e profissionalismo, ou mostram
apoiantes com prestígio, inteligência e vivacidade. Mas felizmente
sabemos mais sobre cada candidato do que lá nos é dito.

No essencial, a política não passa por ali. Passa mais por debates
como os do «Prós e Contras» ou por encontros televisivos como o
de Ângelo Correia com João Soares (sem deixar de notar a curiosa
referência daquele a Cavaco Silva como «não sendo da classe
política», o que sugere que esta, se existir, exclui quem faz política).
E passa, infelizmente, pelo estranho silêncio de quase toda a
«classe política» (seja ela o que for), da Câmara de Lisboa, do
Governo e de dezenas de comentadores sobre a demolição do que
restava da casa onde morreu um tal Garrett, na Rua Saraiva de
Carvalho.

Os candidatos, antes pré-candidatos, falaram de tantos assuntos
que lhes ficava bem falar desse (não digo que tivesse de ser em
tempo de antena), e já agora do Aqueduto das Águas Livres. Sem
isso avançam o enjoo, a descrença e o nojo. Mas que podemos
esperar, se até as referências à política externa, à defesa, às
perspectivas da União Europeia, ao ensino e ao modelo de
desenvolvimento são escassas?

Não proponho que políticos venham agora criticar «a política dos
políticos» e dos nossos partidos (todos necessários e ao que parece
insuficientes), embora um ou dois deles o façam com a subtileza
possível, já na linha de risco; mas, em 2006, será mesmo esta a
imagem melhor que a República consegue dar de Portugal e de
si mesma? Não há talvez uma tragédia em que seja um ou outro
o escolhido, para cinco anos (fórmula «português suave») ou dez
(fórmula «vai-te embora»). Acontece é que a chave não está no
Presidente, mas nos presididos.

Política baixa
Miguel Carvalho

No teatro, a esquerda e a direita baixa são os dois lados do palco
que mais próximos estão do olhar do público. Por conseguinte, a
esquerda e a direita alta ditam a profundidade do espaço cénico.

No teatro, pode ser natural uma saída pela esquerda ou pela
direita baixa, depende do encenador. Na política, porém, uma
saída pela esquerda ou pela direita baixa é humilhante.

Salvo raras e honrosas excepções, em Portugal sai-se da cena
política aos trambolhões. Pela esquerda, pela direita, até pelo
centro. Baixos.

Os actores são normalmente medíocres e metem-se em
trapalhadas tais que, das duas uma: ou são dispensáveis ao fim do
primeiro acto ou acabam votados ao desprezo do público. Mesmo
nas melhores peças. Por cá, temos ainda os casos de actores
tarimbados e de talentos reconhecidos que tomam conta de todo
o espaço cénico e do enredo, recusando-se a sair do palco, mesmo
quando é notório para o público que a história acabou e o pano
caiu. Ou se não caiu, deveria ter caído porque a peça já foi longe
demais e esgotou a paciência do comum mortal.

No que somos verdadeiramente especiais é na capacidade de
reduzir os mais nobres valores à mais revisteira das teatralidades.

O polaco Grotowski, um dos maiores nomes do teatro experi-
mental, defendia uma relação de verdade pura, sem subterfúgios
ou maquilhagens, na relação entre os actores e o público. Uns e
outros tinham de acreditar que aquele momento no palco não era
apenas aquele momento no palco. Era, sim, um momento de
verdade. Um momento de verdade para o actor enquanto
indivíduo e cidadão. Mas também um momento de verdade para
quem vê, ouve e sente. Grotowski ia mais longe: um cidadão
medíocre estava condenado a ser um actor medíocre em palco. Ou
seja, até aí, no confronto com o público, mentiria. Soaria a falso.
Enquanto Homem, enquanto actor.

Lembro isto porque, em Portugal, a política e o teatro se
misturaram de tal forma e com tão baixos propósitos que, em
definitivo, os medíocres senhores que ocupam o palco político não
são sequer recomendáveis para a mais lamentável das ence-
nações.

Ver Cavaco Silva abraçado e eufórico junto de João Jardim ou
Mário Soares na folia com Valentim já não cabe sequer no terreno
da política. É circo. Palhaçada e malabarismos. Sem pudor nem
memória. Se pensarmos que, em democracia, estes dois candi-
datos presidenciais juntos ocuparam a maior fatia de tempo no
poder, se pensarmos que passam a vida a desdenhar a baixa
política e a planar à conta das suas vetustas qualidades, só resta
concluirmos o seguinte: se são estas as referências do regime
democrático saído do 25 de Abril, Portugal já não é sequer uma
peça má com maus actores. É um cabaret da coxa. E nisso,
Valentim e Jardim são, afinal, preferíveis. Ao menos, são genuínos.
Na vida como no palco.

Para que serve um Presidente?
Jorge Simão

Cavaco Silva e Mário Soares mostraram por que vale a pena
realizar debates televisivos numa campanha presidencial (RTP,
dia 20). Estas eleições decidem-se pela personalidade dos
candidatos, não pelas suas ideias. Quem ganhou o debate? Tudo
depende daquilo que se espera do estilo de um Presidente da
República.

Mário Soares sabia que não tinha nada a perder e tudo a ganhar.
Cavaco Silva sabia que para ganhar bastava resistir. Neste sentido,
ambos venceram. Soares atacou, pressionou, combateu. Cavaco
manteve a serenidade, não se deixou envolver na discussão.
Soares usou todos os trunfos ao seu alcance: puxou a conversa para
o passado político do oponente; meteu o tema da globalização ao
barulho; tentou diminuir o adversário. Cavaco mostrou-se
preparado para todos os cenários: queixou-se da falta de ideias do
interlocutor; apontou para os galões de ex-primeiro-ministro;
repetiu os temas fortes do seu programa.

Este foi o melhor debate da série de dez exibições televisivas em
pré-campanha eleitoral. No final, ficou claro que os candidatos não
têm ideias para executar no momento em que tomarem posse
como chefes de Estado. Não porque não tenham qualidades
políticas, ou falta de imaginação. Mas apenas porque eles próprios
não têm grande convicção na ideia de Presidente da República.
E isso sobressaiu claramente neste último confronto televisivo.

Sem ideias para revelar, fica o estilo. E o estilo de Cavaco e de
Soares são diferentes. «O Presidente deve ser um moderador»,
explicava Mário Soares nas alegações finais. Mas o moderado foi
Cavaco. Soares ganhou na prestação em frente das câmaras: foi
ele quem marcou a agenda da discussão. Cavaco ganhou no
proveito eleitoral: foi ele o mais coerente com aquilo que defende
para o perfil de Presidente.

Para que serve, afinal, um Presidente da República? Nenhum
dos cinco candidatos presentes nos debates televisivos nos deu
uma resposta convincente. Talvez para animar um serão televisivo,
foi a resposta de Cavaco e Soares.

Frases
Cavaco Silva: «Ninguém espere que eu fique sentado no
Palácio de Belém»
Mário Soares: «(Cavaco) não é nenhum Nobel da Economia»

Momento
Mário Soares estica a corda da discussão e obriga Cavaco a falar
sobre a globalização. Cavaco esboça um trejeito de irritação, mas
logo se acalma para provar que tem ideias sobre o tema.
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Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Evite ser demasiado rabugento com o seu amor.
Mantenha a boa disposição e divirta-se.
Saúde:  Controle a tensão arterial tendo cuidado com o
excesso de sal nos alimentos.

Dinheiro: Mantenha o seu ritmo de trabalho e não se deixe abalar pelos
obstáculos. Assim não atrasará o seu trabalho.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 14, 23, 11, 13, 28, 7

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Maturidade.
Amor: Honre os seus compromissos. Faça valer a sua palavra
junto de alguém que prometeu algo.
Saúde : Respeite os limites do seu corpo. Não exagere na
prática de exercício físico.
Dinheiro: O seu sucesso está garantido, mas tenha cuidado

para não se deixar levar pela ilusão do poder.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 5, 41, 36, 33, 11, 12

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Domínio.
Amor: A instabilidade fará parte da sua semana. Cuidado para
não magoar quem lhe é querido. Seja prudente no uso das
palavras.
Saúde : Período susceptível à insónia. Se necessário, opte por

tomar um chá tranquilizante.
Dinheiro: A impaciência e inconstância podem trazer-lhe alguns dissabores.
Procure estar mais concentrado.
Número da Sorte: 25 Números da Semana:  8, 7, 41, 45, 49, 6

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Confiável.
Amor : Poderá ter uma discussão com alguém especial.
Lembre-se que nem sempre tem a razão que julga.
Saúde : Possibilidade de uma infecção nos membros inferiores.
Cuide da sua higiene!

Dinheiro: Com empenho e determinação poderá concluir um projecto
pendente.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 8, 9, 4, 11, 13, 5

Carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: É possível que encontre alguém que não via há muito
tempo. Desfrute de bons momentos.
Saúde : Possibilidade de uma irritação na pele. Consulte um
dermatologista.

Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças. Todavia,
seja cauteloso.
Número da Sorte: 3 Números da Semana: 8, 8, 14, 21, 22, 28

Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Problemas Financeiros.
Amor: Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as
preocupações profissionais.
Saúde: Possíveis problemas de obstipação. Opte por alimentos
favoreçam a desobstrução intestinal.

Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso poderá prejudicá-lo.
Número da Sorte: 68 Números da Semana: 1, 7, 4, 29, 3, 17

Carta da Semana:  6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-metade.
Esteja atento às evidências.
Saúde : Procure ter uma alimentação mais equilibrada e faça
exercício com maior regularidade.

Dinheiro: É provável que surja a oportunidade, pela qual esperava, para
dar andamento a um projecto que tinha parado.
Número da Sorte: 28 Números da Semana: 5, 8, 7, 4, 1, 10

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição e
Falsidade.
Amor: Semana bastante pacífica a nível familiar. Aproveite
este momento de harmonia para realizar um programa cultural.

Saúde: Possibilidade de um problema respiratório. Previna-se.
Dinheiro: Invista em si. Inscreva-se numa actividade que lhe dê prazer.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 26, 35, 14, 28, 6, 9

Carta da Semana:  Dama de Espadas, que significa
Autenticidade.
Amor: Deixe-se amar. Acredite que a felicidade está ao seu
alcance!
Saúde : Cuidado com as correntes de ar. Proteja-se!

Dinheiro: A nível financeiro esteja preparado para situações mais
complicadas. Previna-se!
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 6, 5, 41, 2, 5, 22

Carta da Semana:  8 de Copas, que significa Desapontamento.
Amor: Cuidado com as intrigas. Acredite no seu companheiro.
Siga a sua intuição.
Saúde: O bem-estar estará garantido, mas proteja a sua saúde.

Dinheiro: Poderá notar uma pequena quebra no sector financeiro.
Cuidado!
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 3, 6, 9, 19, 28, 4

Carta da Semana:  A Estrela, que significa Protecção e Luz.
Amor: Seja mais receptivo às investidas da sua cara-metade.
Deixe-se levar pelas emoções.
Saúde : Procure dar mais atenção aos sinais do seu organismo.

Dinheiro: Evite desperdiçar dinheiro desnecessariamente. Seja comedido!
Número da Sorte: 17 Números da Semana: 45, 44, 40, 2, 26, 3

Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Surpreenda a sua cara-metade, para que a relação não
caia na monotonia. Seja inovador!
Saúde: Evite enervar-se com problemas pouco importantes.

Relaxe!
Dinheiro: O seu esforço será recompensado. Continue no bom caminho!
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 8, 5, 2, 10, 20, 3

No Centro Social Espanhol, com J. Benfeito
Apresentação do
novo conjunto “Xpressions”

Texto e fotos de António Vallacorba

A comunidade conta dora-
vante com os serviços de mais um
agrupamento musical. São os
“Xpressions”, cuja apresentação
ao público ocorreu no domingo
passado, numa das salas do Cen-
tro Social Espanhol.

Tratou-se de uma estreia muito
auspiciosa, com a sala repleta de
familiares e amigos e que contou
também com a preciosa cola-
boração da popular fadista, Jorde-
lina Benfeito, num apoio, aliás,
que muito enriqueceu o espec-

táculo desta agradável tarde musical.
A “Cotovia açoriana” terá sido, pois, a madrinha dos jovens

estreantes, com eles abrindo o espectáculo com a canção “Cheira
a Lisboa”, tendo mais tarde deliciado a audiência com dois dos seus
mais populares trechos, “Maria Madalena” e “Pinheiro, meu
irmão”.

O “Xpressions” é constituído por Samuel Pereira, guitarra-baixo;
Danny Linhares, bateria; Nilton Rebelo, guitarra; Cathy Pimentel,
teclas, e Nelson Rebelo, vocalista.

Com um repertório bem seleccionado e privilegiando a
tradicional música portuguesa, latino-americana e a demais em
voga, estes talentosos e diligentes jovens oferecem, pois, música
para todos os gostos e oca-siões.

Não faltaram números va-riados como “O Baile da Povoação”,
“Twist ‘N Shout”, etc., com a Cathy alternando com o Nelson nas
vozes, ao interpretar as muito sugestivas canções “Besame
Mucho”, “História de um amor” e “I will survive”.

Esta interessante tarde musical teve encerramento apoteótico,
por volta das 18h00, graças a uma mui feliz rendição de “É tão
linda a minha aldeia”, seguida que foi, por insistência do público,
de outro bem executado trecho e grande êxito do conjunto
britânico  “Rolling Stones”, ‘Satisfaction’.

Outrossim, e como complemento, a venda de uma rifa, cujo
sorteio contemplou com os respectivos prémios várias pessoas do
público, terá certamente proporcionado a angariação de preciosos
fundos,

Entretanto, tivemos conhecimento que uma pessoa tenciona
organizar uma noite festiva para ajudar este novel conjunto nesta
sua fase inicial. Estejam, pois atentos ao que em tal sentido se for
desenrolando

Por outro lado, lembramos que poderão escutar novamente a
Jordelina Benfeito, desta vez numa noite de fados mais completa
e que decorrerá no dia 28 do corrente, no Restaurante Estrela do
Oceano.

A Voz de Portugal congratula-se com a estreia deste novo
agrupamento musical, fazendo votos para que tenha uma longa e
próspera carreira.

Confessionário - Adélia Ferreira
A estupidez humana éo que mais lhe incomoda nos outros,

sempre assumiu 100% do que fez. Para a Adélia Ferreira
advogada da nossa comunidade e a confessada desta semana,
fazer renda é que ocupa os seus tempos livres.

José De Sousa

VP- Como se define a si própria?
Que sabe o que quer.

VP- Qual a sua melhor virtude?
Eu penso que é a lealdade e ter a cabeça dura (teimosa).

VP- E o seu pior defeito?
Não ter paciência, muita gente diz que tenho mau carácter.

VP- Qual a sua melhor recordação de infância?
O meu primeiro livro que comprei que me trouxe tanto prazer. 55
centimos, “robin dos bosques”.

VP- Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
Sempre assumiu 100% do que fiz.

VP- Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
Revolucionaria, terrorista ou pilote de avião.
VP- O que significa para si a vida?
É viver e ser capaz de aproveitar o máximo do tempo que temos.

VP- Em que época histórica gostaria de ter vivido e porquê?
Na idade media, ser cavaleira que defende os mais fracos, mas
estou contente de viver esta época.
VP- Qual é o melhor sítio do mundo?
Montreal

VP- E o pior?
Onde temos medo de ir.
VP- O que é viver imigrado?
É sentir que nos falta sempre as nossas raízes.
VP- Qual a viagem mais agradável que fez?
Paris, sempre adorei a historia sobretudo a história francesa.
VP- Quais as características que mais admira no sexo oposto?
Abertura de espírito à independência.

VP- O que mais a incomoda nos outros?
Espíritos estreitos e pessoas centradas sobre si próprias.

VP- Como costuma ocupar os tempos livres?
Gosto muito de ler, jantar com amigos/as, faço renda e costura.
VP- O que mais lhe agrada no seu trabalho?
Ter o sentimento de ajudar os outros.
VP- E o que mais lhe desagrada?
Estupidez humana e a contradição sem bases sólidas.

VP- Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
Livros, jantares, viagens.

VP- Qual é o seu prato preferido?
Sushi (peixe cru).
VP- Qual a sua canção preferida?
Phil Collins “In Your Eyes”.
VP- Qual é o melhor livro que leu?
O Padrinho.
VP- Qual é o melhor filme que viu?
O Padrinho 2,3.

VP- Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
Paz no mundo.
VP- Qual é o seu personagem imaginário preferido? Porquê?
A Maria cavaleira da idade media, que eu própria inventei.
VP- Se fosse invisível para onde iria? Para ver e ouvir o quê?
Ir ver as pessoas que conheço para ver como vivem.
VP- Qual é a personalidade internacional que mais admira?
Arafat.

VP- E qual é a personalidade nacional e porquê?
Teresa David

VP- O que pensa deste confessionário?
Uma maneira diferente de me dar a conhecer.
VP- Se fosse toda-poderosa, qual é a principal medida que
tomaria?
Obrigava os dirigentes do mundo a render as armas, para
vivermos em paz.
VP- Qual é o provérbio em que mais acredita?
Para milagres preciso tomar o elevador.
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Apple lança primeiro iMac
com processador Intel

A Apple apresentou na terça-feira durante o evento Macworld
Expo o primeiro computador iMac que utiliza processadores
da Intel, a nova geração de chips de núcleo duplo (Core Duo).
A parceria entre as empresas foi anunciada em Junho, altura
em que foi divulgada a expectativa de lançamento destes
produtos para meados de 2006.

No comunicado de lançamento do produto, a Apple afirma que
este apresenta um desempenho duas vezes superior ao do seu
antecessor. Existem duas versões do iMac com tecnologia Intel.
A primeira tem um monitor de 17, processador Core Duo de 1,83
GHz, 512MB de memória RAM e HD de 160 GB. O segundo modelo
vem com monitor de 20, processador Core Duo de 2,0 GHz, 512
MB de memória RAM e HD de 250 GB. Esta parceria entre a Intel
e Apple é considerada histórica, pois durante muitos anos as
empresas foram rivais. No entanto, a companhia de Jobs optou pela
mudança quando os seus outros fornecedores - IBM e Motorola
- fracassaram na oferta de mais chips velozes.

Sober.X pode congestionar
Internet no dia 5 de Janeiro

A variante X do vírus Sober, que se propaga rapidamente
via e-mail, está programada para lançar um ataque maciço
à Internet no dia 5 de Janeiro, podendo provocar a paralisação
de servidores em todo o mundo.

O alerta foi dado pela empresa de segurança iDefense que
acredita que este ataque tem a ver com o activismo político, uma
vez que a data anunciada coincide com o 87º aniversário da
fundação do partido Nazista. De acordo com os especialistas, o
Sober.X é a pior ameaça de e-mail dos últimos dois anos.

Segurança Social
acessível na Net

A Segurança Social abriu um novo canal de contacto com os
beneficiários, que podem, a partir de agora, ter acesso a um
conjunto de funcionalidades através da Internet. O serviço
«Segurança social Directa» arrancou no final de Novembro.

Se funcionar como o previsto, pode contribuir para a
desburocratização dos processos relacionados com esta instituição
e para o final das filas de espera, já que os beneficiários podem
aceder aos vários serviços a partir do seu PC. Para já, será possível
consultar os dados de identificação, o histórico da carreira
contributiva (desde 1990) e o estado de processos relativos às
prestações de maternidade/paternidade, doença e desemprego.

As empresas também saem beneficiadas, já que passam a poder
consultar online o cadastro e o enquadramento no sistema de
segurança social, verificar as declarações de remunerações,
comunicar a admissão de novos funcionários e a cessação de
actividade de trabalhadores.

Para aceder à «Segurança Social Directa» as empresas devem
utilizar o acesso (Número de Identificação da Segurança Social e
palavra-chave) do serviço de declaração de remunerações que
utiliza, DRI ou DR-Online. Por sua vez, os beneficiários podem
aderir no site da segurança social, sendo posteriormente enviado
para a sua casa o código de acesso.

Internet conta com
82,9 milhões de domínios

Até ao fim de Junho, já existiam na Internet 82,9 milhões de
domínios, de diversos países, revelou esta sexta-feira o site francês
especializado em dados da net domaines.info. O número
representa um aumento de 8% no segundo trimestre.

Só nos últimos três meses, foram registados 8,1 milhões de sites,
e desde o ano passado houve um aumento de 28%, adianta o sítio
da Internet. A taxa de renovação dos domínios ficou nos 75% en-
tre Abril e Junho, ou seja, a grande maioria é registada para ser
realmente usada e actualizada. De acordo com os analistas do site
francês, o franco crescimento deve-se, sobretudo, aos vínculos
publicitários. Além disso, explicam a proliferação de alguns dos
domínios tem directamente a ver com o facto de os seus
proprietários serem pagos em função do número de acessos.

Site da NASA lidera buscas
por causa do Discovery

O site da agência espacial norte-americana (NASA) liderou
na semana passada as buscas feitas pelos internautas no
Google por causa do regresso à Terra do vaivém Discovery.

De acordo com os dados do Google, o nome da agência liderou
o top dos termos mais procurados naquele motor de busca, à
frente de nomes de actores e cantores.

Na última posição do ranking dos 10 termos mais procurados da
semana ficou a expressão «space shuttle», em português vaivém
espacial.

Site russo de MP3 acusado
de pirataria é absolvido

Um site russo que comercializa mais de 300 mil músicas foi
absolvido da acusação de pirataria. A Justiça da Rússia entendeu
que não houve violação dos direitos de autor. De acordo com a
BBC , o site AllofMP3.com foi absolvido porque, na Rússia, as leis
de copyright não cobrem a média digital. Em Fevereiro, a
Federação Internacional das Indústrias Fonográficas (IFPI)
solicitou que as autoridades russas tomassem acções contra o
AllofMP3.com. Os responsáveis pelo AllofMP3.com publicaram
um comunicado. No texto, eles sustentam que o serviço é legal e
que o site está licenciado para vender faixas de MP3 pela
Sociedade Russa de Internet e Multimédia.

Yahoo! completa dez anos de vida
O Portal Yahoo! completa dez anos esta semana —tempo que,

para uma empresa de internet, pode ser considerado um longo
período. Para muitos, o Yahoo! ainda pode ser visto como sinónimo
de internet —um veterano que conseguiu sobreviver à onda das
empresas ponto.com e se manter como uma das marcas mais
conhecidas.

Mas para outros, agora existe um novo ícone ameaçando a
soberania do Yahoo!: o Google. As duas empresas têm muito em
comum. O Yahoo! foi a primeira companhia de internet a abrir suas
acções ao público, e o Google teve a sua oferta pública inicial (IPO,
na sigla em inglês) acompanhada de perto por analistas. Ambos
começaram a funcionar como ferramentas de busca. Em 2000, o
Yahoo! escolheu a tecnologia do Google na sua busca, para poder
concentrar esforços no portal e nos seus serviços comerciais.
Nesta época, era o próprio Yahoo! quem chamava a atenção da
imprensa. Mas, nos últimos anos, o Google é o assunto preferido
da média, já que o Portal diversificou as suas operações com o
lançamento de serviços de e-mail (Gmail), um canal de compras
(Froogle) e um serviço de notícias (Google News).

Busca
Para Olivier Beauvillain, da consultoria Jupiter, a decisão inicial

do Yahoo! de congelar os seus investimentos na ferramenta de
busca foi um erro. “O Yahoo! Estava tão ocupado a construir um
portal e, apesar de ser bom diversificar, fizeram um grande erro
ao usar o Google para as suas buscas”, disse ele. “Eles pensavam
que o Google só ofereceria tecnologia, mas acabou se tornando
um portal também e um concorrente directo.” Ele acredita que
o Yahoo! falhou ao analisar a importância de que um portal de
buscas teria na vida dos internautas. “É interessante que, nos
últimos anos, o Yahoo! teve de voltar a dedicar esforços na sua
ferramenta de busca seguindo o sucesso do Google”, afirma
Beauvillain. Para Allen Weiner, director de pesquisas da empresa
de consultoria Gartner e que acompanhou a evolução do Yahoo!
desde a criação da empresa, o futuro dos portais de busca não será
dependente apenas da tecnologia.

Marca
“Eu acredito que o Yahoo! é a marca embrionária da Web. Se

você está procurando uma definição de portal, então o Yahoo! é o
que quer”. Segundo Weiner, o portal atingiu o seu domínio por
uma combinação de aquisições como a Inktomi e Overture, e por
evitar envolvimento directo na criação de conteúdo ou acesso à
internet. Mas isso não significa que o Yahoo! não teve dias difíceis.
Com o fim do boom da internet, a empresa perdeu um terço da sua
receita em um ano, sofreu várias percas e viu o seu valor no
mercado cair de 120 mil milhões para 4,6 mil milhões de dólares,
num determinado momento. Weiner diz que foi crucial para a sua
sobrevivência a decisão da empresa de substituir o presidente Tim
Koogle por Terry Semel em Maio de 2001. As suas estratégias de
negócio, combinadas com os conhecimentos de Jerry Yang,
fundador do Yahoo!, mostraram-se vencedoras.

Vídeo
Nick Hazel, chefe dos serviços ao consumidor do Yahoo! no Reino

Unido, acha que o facto de o Yahoo! ter crescido com a geração
da primeira onda da internet faz com que ele tenha uma boa
posição. O Motor de pesquisa do site será um produto-chave, assim
como fazer com que o Yahoo! Messenger esteja disponível para
telemóveis, fazendo uma parceria com empresas que oferecem

acesso de banda larga. Weiner ainda acredita que a ideia do
Yahoo! de ser uma porta de entrada na internet vai cada vez mais
inclinar para a oferta de filmes e programas de televisão, já que
cada vez mais pessoas têm acesso à internet rápida. “Eles devem
expandir suas operações para um conteúdo mais rico”, prevê o
analista.
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Pampilhosa da Serra recebeu o
dinheiro da Missão Santa Cruz

No passado dia 14 de Janeiro, em cerimónia oficial e com a
presença da comunicação social, foi entregue ao presidente da
Câmara de Pampilhosa da Serra o montante de 9.386,56 euros
que foi angariado pelos vários grupos da Missão de Santa Cruz,
para apoio às vitimas dos incêndios florestais.

O dinheiro foi entregue pelo Senhor Dom Duarte de Bragança,
nosso fiel depositário, e servirá para a reconstrução de duas
habitações de famílias necessitadas.

O Presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra quer
agradecer a todos os que se implicaram nesta campanha de
solidariedade.

O montante recolhido no Jantar, e os 5.000 dólares prometidos
pela Câmara Municipal de Montréal, estão a cargo da Senhora
Isabel dos Santos e, oportunamente, serão enviados, via Cruz
Vermelha, para o mesmo projecto.

Noções gerais sobre a diabetes
A diabetes mellitus, popularmente conhecida apenas por DIA-

BETES, é um distúrbio do metabolismo que afecta primeiramente
os açúcares (glicose e outros), mas que também tem repercussões
importantes sobre o metabolismo das gorduras (lípides) e das
proteínas. Muita gente pensa que a diabetes é uma doença
simples e benigna, um problemazinho banal de “açúcar alto no
sangue”. Na verdade, infelizmente não é bem assim. A diabetes
é uma disfunção que, se não tratada e bem controlada, acaba

produzindo, com o correr do tempo, lesões graves e potencialmente
fatais, como o enfarto do miocárdio, derrame cerebral, cegueira,
impotência, nefrologia, úlcera nas pernas e até amputações de
membros. Por outro lado, quando bem tratado e bem controlado,
todas essas complicações crónicas podem ser evitadas e o paciente
diabético pode ter uma vida perfeitamente normal.
Recentemente, foi concluído um grande estudo, nos Estados
Unidos, o qual demonstrou que o Controle adequado da diabetes
é, realmente, o único caminho para se evitar as complicações
mencionadas. Essa foi a conclusão do Diabetes Control and Com-
plications Trial - D.C..C..T.

Fonte: Roche - Divisão Diagnostics para Pacientes e profissionais
de Saúde

Diabetes tipo 1
 Na diabetes tipo 1, ou insulino dependente, as células do

pâncreas que normalmente produzem insulina, foram destruídas.
Quando pouca ou nenhuma insulina vem do pâncreas, o corpo

não consegue absorver a glicose do sangue; as células começam
a “passar fome” e o nível de glicose no sangue fica constantemente
alto. A solução é injectar insulina subcutânea (em baixo da pele)
para que possa ser absorvida pelo sangue. Ainda não é possível
produzir uma forma de insulina que possa ser administrada
oralmente já que a insulina é degradada, no estômago, em uma
forma inactiva.

Uma vez que o distúrbio se desenvolve, não existe maneira de
“reviver” as células produtoras de insulina do pâncreas. O
transplante de um pâncreas sadio ou, apenas, o transplante de
células produtoras de insulina de um pâncreas sadio já foram
tentados, mas ainda são considerados em estágio experimental.
Portanto, a dieta correcta e o tratamento com a insulina ainda são
necessários por toda a vida de um diabético.

Não se sabe o que causa a destruição das células produtoras de
insulina do pâncreas ou o porquê do Diabetes aparecer em certas
pessoas ou em outras. Factores hereditários parecem ter um papel
importante, mas o distúrbio, praticamente, nunca é directamente
herdado. Os diabéticos ou as pessoas com Diabetes na família, não

devem ter restrições quanto ao ter filhos. Fonte: NovoCare - Novo
Nordisk Diabetes Services.

Diabetes tipo 2
Embora não se saiba o que causa o Diabetes Tipo 2, sabe-se que

neste caso, o factor hereditário tem uma importância bem maior
do que no Diabetes Tipo 1. Também existe uma conexão entre a
obesidade e o Diabetes Tipo 2; embora a obesidade não leve,
necessariamente ao Diabetes. O Diabetes Tipo 2 é um distúrbio
comum, afectando 5 - 10 % da população.

Todos os diabéticos tipo 2 produzem insulina quando
diagnosticados e, a maioria, continuará produzindo insulina pelo
resto das suas vidas. O principal motivo que faz com que os níveis
de glicose no sangue permaneçam altos está na incapacidade das
células musculares e adiposas de usarem toda a insulina secretada
pelo pâncreas. Assim, muito pouco da glicose presente no sangue
é aproveitado por estas células. Esta acção reduzida de insulina é
chamada de “resistência insulínica”.

Os sintomas do diabetes tipo 2 são menos pronunciados e esta
é a razão para considerar este tipo de diabetes mais “brando” que
o Tipo 1. O Diabetes Tipo 2 deve ser levado a sério, embora os seus
sintomas possam permanecer despercebidos por muito tempo, uma
vez que pode por em sério risco a saúde do indivíduo.

Em Novembro do ano findo foi comemorado em Portugal o Ano
Internacional da Diabetes que este ano foi dedicado às lesões do

pé, que levam muitas vezes à amputação. Aliás, a diabetes é a
principal causa de amputações não traumáticas dos membros
inferiores. A diabetes está a aumentar em todo o mundo. Portugal
segue a tendência geral e estima-se que sejam já meio milhão de
doentes que padecem desta doença, entre os diagnosticados e os
cerca de 200 mil que se suspeita desconheçam ser portadores da
doença.

A Dra. Maria Beatriz Serra, especialista, ex-directora do Serviço
de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Hospital Geral de
Santo António, explica que é na “informação que reside grande
parte da resolução das complicações crónicas das feridas nos pés”.

Portugal receberá neste mês, o VII Congresso Português De
Endocrinologia 26, 27, 28 e 29 de Janeiro de 2006 em Vilamoura.

Algumas fotos da região

Portugueses usam mal a
cadeirinha e põem
crianças em risco

A maioria dos portugueses utiliza de forma incorrecta as
cadeirinhas para transportar as crianças durante as viagens
de automóvel, pondo em risco a sua segurança, segundo um
estudo da Associação para a Promoção da Segurança Infantil
(APSI).

«Apesar do aumento das taxas de utilização, em mais de metade
dos casos observados são encontrados erros graves que reduzem
o grau de protecção da criança, sem que os pais se apercebam»,
afirma a APSI, baseando-se em dados internacionais e num estudo
realizado em Portugal pela associação. A APSI, fundada há 13
anos, decidiu lançar uma nova campanha para verificar a
segurança das cadeirinhas e tentar reduzir a sinistralidade
rodoviária, que diariamente vitima 18 crianças em Portugal,
segundo os últimos dados disponíveis, relativos a 2003. Nos dois
próximos fins-de-semana, equipas da APSI estarão nos
supermercados Jumbo e Pão de Açúcar para «esclarecer
gratuitamente todas as dúvidas sobre a segurança das crianças
no carro», disse à agência Lusa Cristina Silva, da associação com
13 anos de existência. Centros de verificação de cadeirinhas serão
instalados nas lojas da Maia, Santo Tirso, Faro, Vila Nova de
Famalicão, Castelo Branco, Cascais, Alverca, Alfragide e Setúbal.

Entre 2001 e 2003, morreram 281 jovens com menos de 17 anos,
o que coloca Portugal entre os países europeus com maior taxa de
mortalidade infantil nas estradas.

Se a estes números se juntar as crianças que naquele período
ficaram feridas mas conseguiram sobreviver aos acidentes
rodoviários os valores sobem para 21.184, menos 21% que nos dois
anos anteriores.

Entre 2001 e 2003, «por cada criança que morre, há 74 que ficam
feridas», das quais seis com gravidade e 68 com ferimentos leves,
refere o estudo comparativo disponível no site da APSI.

Comparando os dados da DGV de 1998 com os de 2003, verifica-
se uma redução de um terço de número de crianças feridas em
acidentes. No entanto, em 2003, eram vitimadas diariamente mais
de 18 crianças.

Este cenário negro aplica-se também aos acidentes domésticos
que correspondem a 75% das ocorrências verificadas em bebés até
aos quatro anos, o que leva a APSI a promover também nos
próximos fins-de-semana sessões de esclarecimento sobre
prevenção dos acidentes mais frequentes. (Lusa)

Celebrou-se no dia 30 de Dezembro de 2005, na igreja
da Missão Santa Cruz, uma missa presidida pelo Padre José
Maria Cardoso e animada pelo Grupo Coral Santa Cruz, o
25º aniversário de matrimónio de José Manuel Curado com
Carminda Fernandes Curado.

Depois da missa, reuniram-se numa recepção, no
restaurante Estrela do Oceano, com uns 50 familiares e
amigos.

Parabéns!

Bodas de Prata
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Todo o Canadá numa só circunscrição
Um céu azul paira sobre Montreal

“La scène a repris ses vingt verges” — diz Jean-Pierre Ferland
numa das suas belas canções, que enriqueceram o panorama
cultural do Québec há alguns anos atrás, mas que continuam na
moda junto das novas gerações. Posso aplicar a mesma frase ao
contexto político canadiano nos tempos que correm, referindo-me
à excelente recuperação do eleitorado que o Partido Conservador
já realizou e que se manifesta cada vez mais nos dias que se
sucedem.

Deve ser tido em conta a rica história conservadora no Canadá,
desde a sua fundação como país. Duma costa à outra. De Este a
Oeste, desde 1867 aos nossos dias. Em época mais recente, teve
com Brian Mulroney, um dos seus períodos mais altos e somente
uma oposição demagógica e irresponsável forçou o declínio. Um
tanto paradoxalmente, muitos dos simpatizantes conservadores,
desiludidos pela manipulação feita junto da população pelos
irreflectidos e indecorosos ataques liberais ou abandonaram a
política ou, sentindo-se mais quebequenses, ingressaram no Bloco
Québecois.

A verdade sendo como o azeite — que vem sempre à superfície
da água —, proporcionou a subida, lenta mas gradual e
permanente dos ideais conservadores, situando-os na presente
campanha, como componentes de um partido temido pelos seus
adversários, que caminha com uma surpreendente constância e
desenvoltura, na direcção do primeiro lugar no “podium”.

Várias personalidades se juntaram e enriquecem com as suas
presenças, o leque de candidatos do calmo, eficaz e coerente chefe
do partido, Stephen Harper, que não se deixa impressionar pelas
permanentes campanhas da excessivo obstinação maledicente dos
seus adversários políticos e, em especial, do super amedrontado
Paul Martin.

Encontrei neste último fim-de-semana em agradável conversa
informal, dois candidatos do PC. Um, português, Carlos de Sousa,

ex-colaborador de A Voz de Portugal, apresenta-se contra o chefe
do Bloco Québecois, Gilles Duceppe.

O outro, canadiano de Montreal, bate-se contra um ex-
bloquista, Jean Lapierre, que retornou liberal.

Daniel Fournier, tem 51 anos e reside em Outremont. Brilhante
homem de negócios — ele foi um dos proprietários do grande e
elegante comércio Ogilvy’s e do Hotel Ritz-Carlton, — lançou-se
depois numa firma de consultação em gestão, exercendo
simultaneamente as suas capacidades de liderança no meio
comunitário, no seio de diferentes organismos sem fins lucrativos,
como o Museu McCord, de que é presidente do CA, ou ainda, como
membro dos Conselhos de Administração da Fundação do Hos-
pital de Sainte-Justine, Fundação YWCA e YMCA, Fundação Jean
Lapointe, Chateau Ramezay, tendo igualmente ocupado postos de
direcção e nos CA de várias empresas.

Originário de Pierrefonds, Daniel Fournier obteve aos 16 anos
uma bolsa de estudos para a Exeter Academy de New Hampshire,
uma das melhores escolas privadas da Nova Inglaterra, tendo
depois terminado o bacharelato em História na Universidade de
Princeton. Recipiendário da prestigiosa bolsa da Fundação
Rhodes, foi estudar Direito na Universidade de Oxford.
Impressionante carreira. À qual se junta a vertente desportiva, já
que Daniel Fornier fez parte da equipa de futebol (americano)
Rough Riders de Otava.

Bastante comunicativo, irradiando simpatia e franqueza, o
candidato de Outremont, afirma ter-se lançado na política por
iniciativa própria, pois que desde os anos 80 sentia o desejo de
colaborar na unificação do país, procurando sair deste impasse,
desta situação embaraçosa em que o Canadá se encontra. “É
necessário, diz com solenidade, reconstituir o entendimento entre
as províncias e reconstruir as bases de um país próspero, forte e
unido”. “Para isso, continua, tem de se resolver o eterno desequilíbrio
fiscal — que não sendo único no Québec, pois outras províncias
reclamam justiça equiparável, e, respeitando escrupulosamente os
campos das competências provinciais, permitir um acesso razoável
e oportuno aos serviços de saúde a todos os cidadãos, optimizando a
qualidade de vida dos mais idosos e estabelecendo um programa de
jardins de infância universal e justo para os progenitores que
receberão 1200 dólares anuais. Facilitando uma considerável
diminuição dos custos dos transportes em comum, pelo
estabelecimento de créditos de imposto anual ou ainda, cuidar dos
problemas relacionados com a falta de habitação social. Ora, todas
estas preocupações, só poderão ser executadas a contento de todos,
estando na posse das rédeas do poder. O federalismo que oferece o
Partido Liberal é demasiado centralizador e está ultrapassado,
enquanto que o Bloco Québecois, à parte os bons discursos, nunca
poderá realizar coisa nenhuma, nunca poderá fazer avançar os
interesses do Québec ou realizar um único projecto, porque não tem
qualquer hipótese de formar um governo”.

Carlos de Sousa, diplomado em gestão e “marketing” por um

Instituto portuense e outro em Glion na Suiça, por sua vez, afirma
“seguir a movimentação política desde há vários anos, tendo-se cedo
sentido atraído pelos valores e ideais conservadores que são — na sua
opinião — muito próximos da maioria dos portugueses, por, entre
outros, as preocupações de segurança da população, pelos valores
familiares, pelo respeito das instituições e do progresso social”. O
Carlos considera que uma grande faixa da imigração é vítima da
política incontrolada e oportunista. “Sofri com a política desenfreada
em Moçambique, por causa da independência mal estabelecida. Há
dois anos, acompanhei a campanha à liderança de Stephen Harper
e desde então, sinto uma grande admiração e respeito pelo homem,
pelo político. Não tive portanto qualquer objecção em aceitar a sua
proposta de me apresentar em Laurier-Sainte-Marie, apesar das
enormes dificuldades que isso representa como é evidente, porque

acredito nos valores e nos objectivos conservadores enumerados e nos
outros que fazem parte do programa, como sendo os mais próprios
e aptos a dirigir os destinos deste país. Os escolhos são muitos. Porém,
as mentalidades evoluem e face à actual derrocada dos liberais em
todos os sentidos, confio que os portugueses da minha circunscrição
me apoiarão, assim como muitos quebequenses de todas as origens,
que a mim se dirigem, cansados que estão de tanta desonestidade e
improvisação caótica liberal”.

Daniel Fournier está embalado pela plataforma conservadora
que visa fazer um federalismo aberto, propulsor da economia, do
bem-estar das famílias e do restabelecimento da confiança dos
cidadãos nas suas instituições governamentais, fazendo as
necessárias correcções nas acções do governo que se impõem. “Os
liberais, durante 13 anos, centralizaram o poder em Otava e
descentralizaram o défice às províncias” — afirma o candidato de
Outremont, insistindo que é necessário sanear as contas públicas,
restabelecer a ordem e o equilíbrio para o conforto e a satisfação da
população, lembrando ao mesmo tempo as grandes linhas do
programa aprovado pelos membros e altas instâncias do partido
que um provável governo conservador porá em acção. Boa sorte
a todos.

Raul Mesquita
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Quem são elas?

Estas são de graça Fifa 2006
E a resposta à pergunta que se
impõe é... mais uma vez, Fifa não
consegue beliscar a supremacia

Mais um Outono... mais um Fifa. E mais uma vez a Electronic Arts
falhou na tentativa de superar o seu principal adversário. Ou seja,
esta versão 06 não consegue beliscar a supremacia da
incontornável saga Pro Evo.

Para começar, está tudo bem semelhante ao episódio 05.
Queremos com isto dizer que, tirando as actualizações dos planteis,
mesmo os fãs de Fifa não vão encontrar razões de grande monta
para fazerem um upgrade.

A maior novidade introduzida está relacionada com o facto de
podermos alterar as tácticas de jogo em tempo real, utilizando o
stick ou a d-pad - dependendo do estilo de comando seleccionado.
Por muito que nos custe dizer, está longe de ser uma mais valia.
No meio de uma jogada, quem é que tem tempo para escolher uma

nova estratégia?! Ser jogador treinador nunca deu bom resultado.
Quanto ao resto... tudo muito Fifa 05. Portanto, está afastado do

espírito arcade que durante tanto tempo dominou o franchise, o
que resulta numa simulação que não consegue fazer sombra ao
seu congénere da Konami. Tudo muito complicado e longe da
intuitividade de outros tempos.

O modo Manager volta a marcar presença, local ideal para
mostrarmos o que valemos durante 15 épocas. Apesar de mais
completo - relativamente a 05 - não traz condimentos suficientes
para nos prender a resmas e mais resmas de jogos single player.
E quem quiser deliciar-se com as maravilhas da gestão
futebolística... tem o novo Football Manager a bater-lhe à porta.
Mesmo assim, não deixa de ser um extra para passar um
bocadinho de tempo.

O multiplayer online não ficou de fora, possibilitando duelos para
vários jogadores nos momentos em que não temos um amigo à
mão de semear.

Graficamente é extremamente agradável à vista, notando-se um
alto nível de produção, como é habitual nos produtos Electronic
Arts. As animações dos jogadores são deveras impressionantes, as
cutscenes de elevadíssima qualidade e o look da moldura adapta-
se na perfeição aos encontros em questão, tanto no que respeita
a bandeiras e símbolos, como também aos painéis publicitários –
no nosso caso, o Café Delta aposta forte.

Os atrás referidos valores de produção também se fazem sentir
no departamento áudio, com cada encontro a ser brindado com
os cânticos mais conhecidos de cada clube. Os comentários sofrem
o habitual síndroma de repetitividade e de, por vezes, relatarem
jogadas que aconteceram há alguns segundos atrás. A lista de
músicas é longa, de boa qualidade e conta com a presença dos
nosso The Gift.

Como é habitual, a nossa Liga não ficou de fora. Devido aos tim-
ings de produção, as equipas não estão propriamente actualizadas.
Por exemplo, no que toca ao Benfica, Alex, Fyssas e Miguel ainda
fazem parte do plantel. Obviamente que Miccoli e Karagounis
ficaram esquecidos. Nada de muito grave.

Conclusão, ainda não é desta que Fifa consegue arranhar a
supremacia de PES. Enfim... 06 é exclusivamente dedicado aos
mais acérrimos defensores da saga Electronic Arts.

As Crónicas de Narnia... a sequela.
As Crónicas de Narnia foi um

sucesso estrondoso em todo
mundo facturando 530 milhões
de Dólares, deixou King Kong
em segundo lugar nas bilhe-
teiras. Com este sucesso todo o
filme merece um segundo filme.

Segundo “Variety”, Walt Dis-
ney e Walden Media já estão a

trabalhar no argumento e estão já à procura de realizador,
tendo em conta que Andrew Adamson não confirma o seu
regresso.

Prince Caspian (Príncipe Caspian) é o nome para o segundo
filme, as filmagens estão planeadas para o inicio deste ano,
informação não confirmada porque o órgão de comunicação
não publicou a data entrevista e segundo as palavras de Cary
Granat “Estamos a planear começa a produção no ultimo
trimestre do próximo ano”, não se consegue perceber a que
ano se refere se ao ano corrente ou a 2007.

Uma Violet muito violenta!
Milla Jovovich volta à acção no thriller futurista “Ultravio-

let”. A premissa é simples: No século 21 as mutações genéticas
andam à solta. Os cientistas criaram um novo tipo de soldado,
mais rápido e letal. A bela Violet, interpretada por Milla, é um
desses soldados. Depois, como não podia deixar de ser, a
humanidade arrepende-se e decide destruir as suas próprias
criações, perseguindo todos os que foram geneticamente
infectados.

Milla Jovovich dá bastante luta neste seu novo filme, mas
outra coisa não seria de esperar da heroína de “Resident Evil”.
O trailer já está online (link abaixo), e os fãs da actriz podem
aproveitar para matar saudades. “Ultraviolet” estreia já em
Fevereiro, claro que nos EUA. Em Portugal ainda vamos ter
de esperar mais um pouco.

Fizeram, num país da Europa, um concurso para premiar a
melhor polícia do mundo.

Concorriam a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil
(representado pela polícia de Diadema). Tarefa: soltariam um
coelho na Mata e, um de cada vez, capturaria o seu coelho. Quem
o fisesse em menos tempo era o vencedor.

A primeira a ser testada , a Inglaterra. Soltaram o coelho que
imediatamente se embrenhou na mata. O policial inglês foi atrás
do animal . Lupa na mão, bonezinho a Sherlock Holmes, faro
aguçado... em 1 minuto de 35 segundos voltou da mata com o
coelho na mão . Bravo !!!

Chega a vez do americano . Pinta no pedaço aquele cara de
cabeça raspada , vestindo um macacão de nylon cheio de
adesivos , mascando chicletes , com uma potente metralhadora
na mão, dessas que cospem raios, entra em seu Helicóptero azul,
sobe, sobrevoa a floresta e... em não mais que 1 minuto, regressa
com o seu coelho. Viva!!!

Por fim o policial brasileiro, da força policial de Diadema
(jeans, camisa estampada, pochete, óculos “rayban”, balanço
(ginga) no corpo , aquele ar de malandro e entra na selva. Trinta
segundos depois, ei-lo de volta , arrastando um porco todo
machucado, sangrando...

- Mas isso não é um coelho!...
- Tá certo ! Mas ele confessou que era...- responde o policial.

A professora ao telefone:
- Está bem , eu tomo nota ... O Luizinho não pode vir às aulas

hoje porque está com gripe ... Já agora, quem é que está ao
telefone ?

- É o meu paizinho, Sra Professora !

- Então compadre? O que estavas a fazer?
- Estava a descansar um bocado antes de dormir a sesta.

Sabias que...

Mosteiro de Alcobaça
Alcobaça, uma cidade do distrito de Leiria, fica situada na

junção dos rios Alcoa e Baça (daí o seu nome).

Diz a lenda que D. Afonso Henriques doou grande parte das
terras da região de Alcobaça a S. Bernardo, para a construção
de um Mosteiro, cumprindo uma promessa feita antes da
conquista de Santarém.

S. Bernardo pertencia à ordem de Cister e imediatamente
cumpriu as ordens do rei. Assim, em 1153 já estava de pé.

A igreja de Nossa Senhora, do Mosteiro de Alcobaça, é um
dos mais conhecidos monumentos portugueses.

É conhecido não só pelas suas enormes dimensões, mas
também por ir contra as principais características da
arquitectura a que pertence: a da ordem de Cister (uma ordem
religiosa muito rígida nas suas ideias).

Ao contrário da maior parte das igrejas desta Ordem, a
construção do mosteiro de Alcobaça seguiu uma estrutura
definida e rigorosa. Apenas a solidez se mantém como
característica comum.

Fundada em 1153, estima-se que os primeiros alojamentos
dos monges (as celas) ficaram prontos em apenas quatro anos.

Porém, a nova abadia só começou a ser edificada a 10 de Maio
de 1178, e foi autorizada pela Igreja Católica apenas em 1252.

A foto da Última edição de Quem são eles era a família do Francisco
Gonçalves Laranjo acompanhado de Maria Ramos (esposa), e os
filhos,  Francisco Laranjo Jr., Zélia e Henrique Laranjo
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Quarta-feira 18- 01 Sexta-feira 20- 01 Sábado 21- 01 Domingo 22- 01Quinta-feira 19- 01 Segunda-feira 23- 01 Terça -feira 24- 01

Programação desta semana

02:00 70x7
02:30 A floresta mágica
04:00 Sms ser mais sabedor III
04:45 2010 III
05:30 África 7 dias
06:00 Latitudes
06:30 Portugal  à vista
07:00 Brincar a brincar
08:00 Jornal da tarde
09:15 Parlamento
10:15 Top +
10:45 Trocado em miúdos
11:15 Notícias rtp Madeira
12:30 Atlântida Madeira
14:00 Venezuela contacto
14:30 A alma e a gente
15:00 Telejornal
16:15 Futebol camp. nacional
18:15 Documentário dai
18:30 Venezuela contacto
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Alma e a gente
21:20 Atlântida Madeira
23:40 Olhar o mundo
00:15 Músicas de África
01:05 Gostos e sabores
01:30 O mundo aqui

02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 Jornal da tarde
09:15 Entre nós
09:45 Ruas vivas
10:05 Portugal  no coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias rtp Madeira
12:30 Europa contacto
13:00 Portugal  em directo
14:00 Filha do mar
14:45 Ruas vivas
15:00 Telejornal
16:05 Contra informação
16:15 Prós e contras
18:30 Europa contacto
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Filha do mar
20:55 Concelhos de Portugal
21:30 Telejornal Madeira
22:00 Contra informação
22:05 Telejornal açores
22:40 Pedro e inês
23:30 Documentário
00:25 Festival angra jazz
01:00 Repórter África
01:30 Bom dia Portugal

02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 Jornal da tarde
09:15 Entre nós
09:45 Ruas vivas
10:05 Portugal  no coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias rtp Madeira
12:30 África do sul contacto
13:00 Portugal  em directo
14:00 Filha do mar
14:45 Ruas vivas
15:00 Telejornal
16:05 Contra informação
16:15 Divercidades
17:45 debate da nação
18:30 África do sul contacto
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Filha do mar
21:00 Telejornal Madeira
21:30 Contra informação
21:35 Telejornal açores
22:05 Documentário
00:00 Mundo em memória
00:35 6º festival angra jazz
01:00 Repórter África
01:30 Bom dia Portugal

02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 Jornal da tarde
09:15 Entre nós
09:45 Ruas vivas
10:05 Portugal  no coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias rtp Madeira
12:30 Brasil contacto
13:00 Portugal  em directo
14:00 Filha do mar
14:45 Ruas vivas
15:00 Telejornal
16:05 Contra informação
17:20 Estação da minha vida
18:00 Portugal  à vista
18:30 Brasil contacto
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Filha do mar
21:00 Telejornal Madeira
21:30 Contra informação
21:35 Telejornal açores
22:00 Divercidades
23:30 Rtpi Notícias
00:30 Negócios á parte
01:00 Repórter África
01:30 Entre nós

01:55 Da terra ao mar
02:30 Pop up
03:00 Biosfera
03:30 Lições do Tonecas
04:00 Sms-ser mais sabedor
05:00 Eucaristia dominical
05:55 Descobrir Portugal
07:00 Brincar a brincar
08:00 Jornal da tarde
09:10 Eurodeputados
09:40 Portugal  a cantar
10:40 Dia santo
11:30 Top +
12:55 Notícias rtp Madeira
13:05 Notícias de Portugal
13:55 Timor contacto
14:30 Portugal  retratos de sucesso
15:00 Telejornal
16:10 As escolhas de marcelo rebelo
16:45 Contra informação
17:15 Tudo sobre...
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Consertos na cave
21:45 Futebol camp. nacional
23:30 Por outro lado
00:30 Descobrir Portugal
01:30 Bom dia Portugal

Os Magos do Oriente

A narrativa bíblica, inserta
unicamente no Evangelho
segundo S.Mateus, tem inspi-
rado poetas, literatos e religio-
sos, de modo a atingir, tanto o
que é real como a magia, princi-
palmente no período natalino.
De facto a narrativa tem beleza,
cunho de inspiração divina, e
perfume de respeito e admi-
ração. Talvez  por isso , apesar
de dois milénios decorridos,
bem poucos saibam o que dela
pouco se sabe, mas continua a
inspirar cânticos na alma e gozo
no espírito!

Não se sabe o nome do autor
nem como foi introduzida no
evangelho de S.Mateus. Disse-
mos “inserta” e agora “intro-
duzida” para esclarecer que
Mateus não foi o autor. Estu-
diosos da Bíblia têm concluído
que foi transcrita do que cha-
mamos a “Fonte “M”, tradição
da igreja de Antioquia da Síria,
que continha trezentos versí-
culos, mas que incorporava
também material da igreja da
Judeia. Seja como for, o desco-
nhecimento não invalida o seu
valor, nem a inspiração que
oferece. Mas é bom saber alem
da fantasia.

Os magos da narrativa não
eram reis. Eram possivelmente
sábios, de elevada erudição, e
estes distinguiam-se nos cam-
pos da astrologia, astronomia,
alquimia, matemática, e tam-
bém religião, usados com fre-
quência pelos reis nas suas
cortes. Viram nos astros uma
estrela diferente, e apresen-
taram-se ante Herodes a per-
guntar: -”Onde está aquele que é
nascido rei dos Judeus?” (Mat.
2:2). Possivelmente conhe-
ciam as escrituras sagradas: -

”Uma estrela procederá de Jacob
e um cetro subirá de Israel”
(Num.24:17). “E tu Belém Efra-
ta, posto que pequena entre os
milhares de Judá, de ti me sairá
o que governará em Israel”
(Miq.5:2). Eram profecias que
davam a Israel promessa da
vinda do Messias e, à margem,
davam também aos estudiosos
a ideia de que surgiria um
legislador com sabedoria, bene-
ficiado pelo poder de Júpiter, ou
pela tutela de Saturno

Não está escrito que estes
magos fossem três. As igrejas
primitivas argumentavam so-
bre o número, e houve quem
afirmasse que eram doze sá-
bios, que representariam as
doze tribus. Também se defen-
deu o número dois, o sete e o
onze, com significados simbó-
licos. Foi no século 6º que a
igreja ocidental estabeleceu o
número três, em sintonia com a
Trindade divina.

Sabe-se que a imperatriz He-
lena, mãe do imperador Cons-
tantino, se interessou pelo de-
bate acerca dos magos, e quis
também saber qual o local
exacto do nascimento de Jesus
e muitas coisas mais. Foi du-
rante as pesquisas que desco-
briram três esqueletos, e logo
se concluiu que seriam dos três
magos, assassinados no regres-
so às suas pátrias por ordem do
rei Herodes.Todavia está escri-
to que tendo sido avisados por
revelação divina “não voltaram
para junto de Herodes, e parti-
ram para a sua terra, por outro
caminho” (Mat.2:12). Contra-
dição? Com os que dizem que
Helena ordenara que os esque-
letos fossem exumados e remo-
vidos para Constantinopla, em
breve permanência, e depois
levados para Milão?! É prová-
vel. Foi quando Barbarroxa se
tornou imperador, já no século
Xll, que os esqueletos foram
levados para Colónia, e então
lhes puseram nomes: Melchior,
o mais idoso, de cabelos bran-
cos e longas barbas, aquele
que ofereceu o ouro ao Menino
Jesus simbolizando que este
seria rei; Gaspar, jovem sem
barba, que ofereceu o incenso,
símbolo da divindade; Baltasar,

de pele negra e barba cerrada,
que ofereceu mirra, prefigu-
rando os sofrimentos e a morte
de Jesus. Por sua parte, o impe-
rador Constantino mandou
construir em Belém o templo
da Natividade, em honra de sua
mãe, e este comportava um
mural com os três magos. Há,
pois, contestação fora do texto
bíblico.

É interessante dizer  que a
igreja decretou uma celebra-
ção especial, intitulada “epifa-
nia” , que significa “o mani-
festo”, em honra dos magos, por
terem sido os primeiros gentios
a se aproximarem de Jesus, e
daí decorre o Natal da igreja
ortodoxa, e o de algumas seitas.
A data do nascimento de Jesus
não é conhecida. Pela narra-
tiva da visita dos magos, fica-
mos sabendo que “Herodes cha-
mou secretamente os magos, e
deles inquiriu com precisão
acerca do tempo em que a estrela
aparecera” (Mat.2:7). Ora, os
historiadores têm dito que o
Tirano Herodes, aquele que,
“vendo que tinha sido iludido,
pelos magos mandou matar todos
os meninos que havia em Be-
lém”, morreu em 4  A..C. Logo,
Jesus teria nascido antes da
nossa era. O dia exacto ainda
não foi revelado.

Sobre a estrela há também
muito desconhecimento. Es-
trela brilhante, cometa de Hal-
ley, constelação de Gémeos,
conjunção de Júpiter e Saturno
na constelação de Peixes descri-
ta por Kepler? A maioria não
chega a conclusão. Há crentes
que admitem ter sido uma es-
trela especial, com luz especial.
Se no livro de Génesis está
escrito que “Deus disse: “haja
luz, e houve luz”, e os luminares
ainda não tinham sido criados,
não é fora do razoável uma
estrela fora das constelações
conhecidas. Que coisa é impos-
sível ao Criador? Podemos dizer
como está escrito: “As coisas
encobertas são para o Senhor
nosso Deus, porém as reveladas
são para nós” (Deut.29:29). Ele
pode, pois, revelar as que
estiverem no seu propósito, e
por a descoberto o que for
apócrifo!

02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 Jornal da tarde
09:15 Entre nós
09:45 Ruas vivas
10:05 Portugal  no coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias rtp Madeira
12:30 EUA.N contacto
13:00 Portugal  em directo
14:00 Filha do mar
14:45 Ruas vivas
15:00 Telejornal
16:05 Contra informação
16:15 Prós e contras
18:30 EUA.N contacto
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Filha do mar
20:55 Concelhos de Portugal
21:30 Telejornal Madeira
22:00 Contra informação
22:05 Telejornal açores
22:40 Contas em dia
23:30 Documentário
00:25 Festival angra jazz
01:00 Repórter África
01:30 Bom dia Portugal

02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 Jornal da tarde
09:15 Entre nós
09:45 Ruas vivas
10:05 Portugal  no coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias rtp Madeira
12:30 Canadá contacto
13:00 Futebol  Internacional
         PORTUGAL X ESLOVÁQUIA
14:00 Filha do mar
14:45 Ruas vivas
15:00 Telejornal
16:05 Contra informação
16:15 Divercidades
18:30 Canadá contacto
19:00 Jornal das 24 horas
20:05 Filha do mar
21:00 Telejornal Madeira
21:30 Contra informação
21:35 Telejornal açores
22:05 Documentário
00:00 Mundo em memória
00:35 6º festival angra jazz
01:00 Repórter África
01:30 Bom dia Portugal

J.J. Marques da Silva

Crónica n.º2 – Voz de Portugal
O mundo vinho

As regiões vinícolas e as
denominações de origem

Mesmo se o país é pequeno,
Portugal é rico e farto em varie-
dade de vinhos e de castas.

As regiões vinícolas ascen-
dem a 8 que são: Minho, Trás-
os-Montes, Beiras, Ribatejo,
Estremadura, Terras do Sado,
Alentejo e Algarve. Já nas deno-
minações de origem entra-se
numa verdadeira profusão, já
que somam um total de 33! Há,
portanto, para todos os gostos.
De realçar, nas regiões autóno-
mas, a Madeira num seu todo e
os Açores com 3 denominações
que são: Biscoitos, Pico e Gra-
ciosa.

O Instituto da Vinha e do
Vinho também regulamentou
algumas sub-regiões, como por
exemplo, no Minho, região por
excelência do vinho verde, para
permitir a produção de vinhos
com teor alcoólico superior ao
estipulado na lei para aquele
tipo de vinho. Para esses foi
criada a categoria de vinho re-
gional.

Com a entrada de Portugal
na União Europeia, teve de se
reformular a nomenclatura
referente aos vinhos, cuja desi-
gnação oficial passou a ser a
seguinte:

VQPRD (vinho de qualidade
produzido numa região demar-
cada) que engloba também os

vinhos DOC (denominação de
origem controlada) e os IPR

(indicação de proveniência
controlada). As outras desi-
gnações são as do Vinho Re-
gional e Vinho de Mesa.

Na próxima edição, abor-
daremos as várias categorias do
Vinho do Porto.

Convidam-se os leitores a
apresentar-nos questões rela-

cionadas com o mundo do vi-
nho, podendo para o efeito,

enviar uma mensagem com o
tema preferido para:

alivin@alivin.ca

ALIVIN CANADA INC. tel:
844-8532 / fax: 844-8115
4242 Boul. St-Laurent, bur.
205 – Montréal (Qc.)
H2W 1Z3

Mário Silva
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

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

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Hosp. Montreal para Crianças
Informação Montreal
Normas do trabalho
Recolha de lixo e urgências
Serviço Interculturais
Sun Youth, Serviços de Urgência
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Missão de Nossa Sra Fátima
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio                   514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225

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  514.845.5804

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

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132
MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626

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 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                 514.279-6536
www.cliniquezarow.com

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

†

†

Maria Ferreira Pacheco
1918 - 2006

Faleceu em Montreal, com 87 anos de idade, no dia 12
de Janeiro de 2006, Maria Ferreira Pacheco, natural da
Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposa do já
falecido José Pacheco.

Deixa na dor seus filhos Maria de Fátima, Ildeberto
(Lúcia), José, Alvaro, Lúcia (Fernando), Rosa e João,
seus netos e bisnetos, assim como outros familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral realizou-se segunda-feira, 16 de Janeiro, na igreja St-Vincent
Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde foi a sepultar.

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

†

José Teixeira Moniz
1938 - 2006

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Janeiro de 2006,
com 67 anos de idade, José Teixeira Moniz, natural da
Ribeira Seca, Ribeira Grande, São Miguel, Açores,
esposo de Olívia Lopes.

Deixa na dor sua esposa, seus filhos Joseph (Louise
Chartrand), Eduardo (Chantal Dubois) e Natália (Dwaine
Henne); seus netos James, Victoria, Chelsyna e
Cassedy; seus irmãos (ãs) Guilhermo, Conceição e
Inês e seus cônjuges respectivos, assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral realizou-se sábado, 14 de Janeiro, na igreja da Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-François
d’Assise,, onde foi a sepultar.

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

Ernesto Serpa
1954 - 2006

Faleceu em Joliette, com 51 anos de idade, no dia 15 de Janeiro de 2006,
Ernesto Serpa, filho da já falecida Arminda Raposo e de Victor Serpa.

Deixa na dor seu pai, seus filhos, seus irmãos, sobrinhos, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma liturgia da palavra hoje, 18 de Janeiro, no salão Alfred Dallaire |
MEMORIA. Foi a sepultar no cemitério Repos St-François d’Assise.

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

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

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

(514) 820-5247

Padaria Notre Maison
Procura empregadas de balcão, a
tempo inteiro ou parcial.

(514) 844-2169

Precisa-se pessoa para preparar as
encomendas e para fazer distribuição
de pão.

(514) 522-4115

Senhora para fazer limpeza. Três
vezes por semana. Das 9h às 15h.

(514) 342-9070

EMPREGOS

MASSAGENS

PONTE DE LIMA
Fábrica do Ikea vai criar 450
postos de trabalho

A Ikea vai instalar uma fábrica
em Ponte de Lima num inves-
timento superior a 30 milhões de
euros e que vai gerar 450 postos de
trabalho directos e indirectos.

O contrato com o grupo sueco foi
assinado ontem com a Agência Portuguesa para o Investimento
na presença no primeiro-ministro. Na corrida para a instalação
da fábrica estavam as regiões espanholas da Galiza e da
Catalunha, e também a França.  Manuel Pinho, ministro da
Economia, explica que «os incentivos dados por Portugal foram
maiores do que os dos outros concorrentes, e além disso, no
norte do país há uma grande especialização industrial nesta
indústria».

«Esta fábrica é muito interessante porque vai exportar 90 por
cento da sua produção. Por outro lado, além do que produz, vai
encomendar à indústria nacional entre 60 e 70 por cento do valor
da sua produção e vai criar cerca de 450 empregos, 225 directos
e o mesmo número indirectos», acrescentou o ministro.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Sindicatos preocupados
com reestruturação

Os sindicatos receiam pela aplicação
prática do Programa de Reestruturação
da Administração Central e estão espe-
cialmente preocupados com o aumento
do quadro de supranumerários.

O ministro das Finanças, Teixeira dos
Santos, foi parco em avançar com nú-
meros concretos, mas admitiu que vai reforçar o quadro de
supranumerários na Função Pública.

A lei determina que não se podem despedir os trabalhadores
que ficam neste quadro, mas estão previstas algumas pena-
lizações, por exemplo no que respeita ao salário.

Este é precisamente o problema para alguns sindicatos. João
Proença, da UGT, afirmou a propósito deste assunto estar à
espera da apresentação do Programa de Reestruturação da
Administração Pública em sede de concertação social. O
dirigente sindical pensa que o que está verdadeiramente em
causa com todas estas mudanças é a estabilidade da Admi-
nistração Pública. João Proença considera que o quadro de
supranumerários não se justifica, que o Governo devia antes
criar mecanismos de mobilidade no sector em concordância
com as associações sindicais de modo a deslocar recursos para
onde mais fazem falta.  Bettencourt Picanço, do Sindicato dos
Quadros Técnicos do Estado, questionou  este caminho: «O que
está em causa é pura e simplesmente ver se é possível colocar
pessoas nos supranumerários e eu não percebo como é que
depois inúmeros serviços irão funcionar». Para o dirigente
sindical com a reestruturação em causa vão ser criadas «mais
dificuldades ao funcionamento da administração para além
daquelas que já existem, certamente questionamos o caminho
seguido, porque este devia ter como objectivo gerir melhor as
pessoas».  Estas são algumas das inquietações dos sindicatos no
dia em que o Governo promoveu um debate sobre o programa
de reestruturação da administração central.

Petróleo atinge máximo
de três meses

O crude atingiu ontem um
máximo de três meses, ultra-
passando a barreira dos 65
dólares no Nymex, devido às
tensões vividas no Irão e na
Nigéria, que ameaçam diminuir
a produção e fornecimento de
ouro negro.

 O petróleo subiu 2,1% e negociava nos 65,25 dólares, depois
de atingir os 65,45 dólares durante a sessão. Os preços estão 35%
mais elevados que no mesmo período de 2005. Os EUA, o Reino
Unido e França querem levar o Irão ao Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas de modo a serem tomadas
medidas contra o programa nuclear em curso. O Irão já afirmou
que está disposto a retaliar e a interromper o fornecimento de
crude.

O Irão produziu 3,9 milhões de barris no mês passado, o que
equivale a cerca de 5% a produção mundial. A interrupção da
produção num oleoduto da Shell na Nigéria está também a
impulsionar o mercado. A Shell está a perder 221.000 barris
diários de produção devido à interrupção.

A produção foi interrompida devido ao sequestro de quatro
trabalhadores do oleoduto a 11 de Janeiro. Por outro lado, a
Agência Internacional de Energia afirmou que a procura de
petróleo deverá crescer 85,1 milhões de barris por dia, depois
de ter aumentado 1,3% no ano passado, devido ao consumo
chinês e norte-americano.

Senhora enérgica, com experiência,
para limpeza de casa. Deve falar
Inglês. Contactar Patty:

(514) 273-1773

Homens sérios e pontuais, com
experiência, para colocação de “pavé-
uni” e muros. Deve ter carta de
condução. Contactar Dias:

(514) 704-6422

Companhia de telecomunicações
procura vendedores (por telefone)
dinâmicos para promover os seus
serviços de chamadas internacionais
e locais, e seus serviços de Internet.
Os candidatos interessados devem
ser fluentes em Francês, Inglês e
Português. Contactar Carla,
pelo telefone: (514) 722-5656,
ou enviar CV por email:
hr@selectcomtelecom.ca

Procuramos ajudante de mesa
(busboy). Contactar Franco:

(514) 866-3226

Versati Uomo
Fábrica de casacos de fatos para
homem
Procuramos empregados com
experiência em casacos de fatos de
homem para trabalhar com as
máquinas seguintes:
- de fazer casas de botões; - de
botões;  - “ jumping machine”; -
“longseamer”; – “plain”
Também procuramos alfaiate/
costureira e operador para colocar as
mangas dos casacos.
Boas condições de trabalho, 39 horas
por semana. Ar condicionado.
Os candidatos interessados devem
apresentar-se no 8219, 17e
Avenue, local 201, perto da Jarry
(entre St-Michel & Pie-IX). Tem
paragem de autocarro na esquina de
Jarry e 17e Avenue

Transferências 8mm–VHS –DVD
Contactar Angelo (514) 994-8167

Massagista e terapeuta
de Reiki

Diplomada na Europa, com 15
anos de experiência. Tratando
adultos e crianças, com bons
resultados. Livre-se do stress das
dores no corpo,
Dor ciática, dores de coluna,
formigueiro, dores de pernas e
braços. Beneficie de uma boa
massagem, fazendo a sua
marcação pelo:

514-276-4138
Dá-se recibo.

Curso de informática, todos os
sábados das 13h00 às 15h00. O
próximo curso vai iniciar-se no 25 de
Fevereiro de 2006.

CURSOS
Curso de 5 semanas (95$)
Introdução aos computadores
(somente 3 lugares)
Introdução ao Photoshop
(somente 2 lugares)

Contactar: (514) 284-1813

EXCURSÕES
Organiza-se passeio à cabana do
açúcar, no dia 26 de Fevereiro próximo.
Contactar Beatriz Lourido :

(514) 286-1972

ALUGA-SE
Aluga-se 4 1/2 todo renovado, com
entradas para máquinas de lavar e
secar. Rua de Bullion, perto da Mont-
Royal.(514) 982-9202

Depois das 17h00

VÁRIA

ECONOMIA
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BENFICA COM ESTRELA
Ainda faltam 16 jornadas, logo há 48 pontos em disputa. Mesmo

assim, começa a parecer inevitável a descida do Penafiel, que em
18 jogos só conseguiu uma vitória e quatro empates, estando já a
13 pontos de um lugar de salvação. Quase o dobro dos sete que
conquistou em mais de meio campeonato. Se só uma segunda volta
excepcional permitirá a  recuperação dos penafidelenses, também
Naval e Guimarães, que o empataram, devem começar a ficar
seriamente preocupados. Nos seus casos já há pelo menos seis
pontos para recuperar.

Estará talvez na hora de, mais do que falar do demérito do FC
Porto, dar o devido valor a este Estrela, que nas últimas seis
jornadas foi surpreendido em casa pelo Leiria, mas venceu os
restantes cinco encontros, um deles em Alvalade. O suficiente para
levar a equipa de Toni ao sétimo lugar, na liderança destacada do
longo grupo que procura escapar à descida. Mas foi este mesmo
Estrela a conseguir o que só o Benfica havia feito -bater o líder-,
terminando com a ideia de que a equipa de Adriaanse apenas
sentia dificuldades frente a outros grandes. E foi também a modesta
equipa da Amadora a relançar o campeonato para novos níveis de
emoção, já que o seu triunfo se conjugou com a impressionante
recuperação do Benfica, agora isolado no segundo posto, a três
pontos dos portistas e sabendo que até já venceu no Dragão. Mas
sabendo algo mais: que não sofre um golo há sete jornadas e que
leva seis triunfos consecutivos, uma série que o campeão não
conseguia desde 2000/01. Isto além da mais pequena satisfação
de, polémicas à parte, ter batido por números claros uma
Académica que impusera um 0-0 em Agosto, na abertura do
campeonato.

Se o grande duelo entre grandes que se viu a época passada está
de volta, é preciso não esquecer que também o Sporting venceu
em Belém e com isso terá recuperado alguma embalagem, até
porque outra das revelações da época também começa a perder
embalagem. O Nacional somou o segundo empate seguido em
casa, perdeu o segundo lugar, passou a ser terceiro com os mesmo
pontos do Braga e ficou com os leões à perna.

Um facto ficou claro na abertura da segunda volta,  estão
definidas as seis equipas que vão discutir os cinco lugares
europeus. Quanto ao título, esse ainda irá valer muitas histórias!

Liga de Honra
BEIRA-MAR  ESCAPA-SE

O Beira-Mar jogou à hora do almoço - teve direito a transmissão
televisiva - e venceu o Santa Clara por 2-1. O triunfo, sendo caseiro
e estando entre os objectivos traçados pelos aveirenses - subida de
divisão - não é de estranhar, mas o empate cedido pelo Olhanense,
no Algarve, diante do Feirense, é que não era de prever e permitiu
aos de Aveiro aumentarem a diferença para três pontos.

O Portimonense recebeu e venceu o Estoril e relançou a sua
candidatura, ficando a apenas quatro pontos do segundo
classificado. A derrota para a Taça diante do Vila Meã parece ter
afectado o Covilhã, que perdeu por 3-0 na deslocação a Moreira de
Cónegos. O triunfo do Moreirense serve para dar ânimo e permitir
mais serenidade nos próximos jogos, mas ainda não tirou os ex-
primodivisionários da linha de água, situação nada condizente com
as aspirações do clube. O Gondomar foi a equipa mais goleadora
da jornada. Bateu o Barreirense por 4-1 e subiu ao sétimo lugar,
posição tranquila para uma equipa que estava para disputar a II
Divisão. O Marco continua em crise, não só financeira como de
resultados, deslocou-se a Chaves e a dupla técnica formada por
Carlos Brandão e Hugo Oliveira só tinha disponíveis 12 jogadores,
dos quais três guarda-redes, o que obrigou Celso a jogar na frente.
O resultado foi mais uma derrota, que apesar de não ter resultados
imediatos em termos de classificação deixa a equipa em maus
lençóis.

TACA de Portugal

Benfica sem descanso e
FC Porto nos quartos

O líder da Liga já está nos quartos-de-final,
enquanto o campeão nacional terá a missão mais
difícil, ao receber o Nacional. Alvalade volta a
receber uma equipa de outro escalão, o Paredes.

O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portu-
gal, que  se realizou em Lisboa, contemplou o FC
Porto com a isenção e passagem automática aos
quartos-de-final. O capricho ditou como prato forte
o Benfica-Nacional, no Estádio da Luz, reeditando

o confronto de há duas temporadas, quando os encarnados -
comandados pelo espanhol José António Camacho - suaram para
ultrapassar a formação madeirense, e só nos últimos cinco minutos
de jogo - já depois de estar em desvantagem - Tiago e Sokota
resolveram o jogo. Nessa mesma temporada a formação benfiquista
acabaria por erguer o troféu. As recordações dos insulares da Luz
é que não são as melhores, já que apenas uma vez (em oito
desafios) a formação madeirense não saiu derrotada de Lisboa.
Mas a partida da Taça surge num período de cerca de um mês em
que o Benfica terá de defrontar o Sporting, FC Porto, Guimarães
e... Liverpool.

Quanto aos leões, cabe-lhes um adversário bem mais acessível,
pelo menos no plano teórico. O Paredes é o actual quinto
classificado da II Divisão série B. Além do embate entre Benfica
e Nacional, há outro jogo entre equipas do principal escalão:
Estrela da Amadora-Boavista. Ao Setúbal, detentor do troféu, a
sorte ditou um embate com o Lixa, repetindo-se um desafio de há
dois anos que os sadinos só resolveram nos penáltis.

Releve-se ainda o facto de o “tomba-gigantes” desta edição,
Desportivo das Aves, “ameaçar” mais uma equipa da Liga, a
Académica, após ter eliminado o Belenenses e o Braga. Não menos
importante é a viagem do resistente da III Divisão - o Vila Meã - aos
Barreiros, em busca de uma nova proeza.

FC Porto: Adriano já treinou
Adriano já treinou com os seus novos colegas no FC Porto, no

Olival, em Gaia, num apronto que visa preparar o conjunto portista
para o próximo compromisso frente à Naval, no sábado, no Estádio
do Dragão. Ainda incluída nessa preparação estava agendado um
jogo de treino, igualmente no Dragão e em que o FC Porto
defrontará o Dínamo Moscovo, que se encontra a estagiar em
Portugal. Certo é que Co Adriaanse está a planificar a estratégia
que pretende empregar frente à turma da Figueira da Foz, não
podendo contar ainda com Bruno Moraes, que fez apenas treino
integrado condicionado, Sokota que cumpriu treino condi-
cionado, ginásio e tratamento, e César Peixoto, recentemente
operado a um joelho, que se manterá por longos meses em
recuperação. No mais treino à porta fechada e nada sobre
esquemas tácticos ou outras novidades.

Beto confirma que não
tem espaço para continuar

Beto deverá deixar claro nas próximas
horas que entende não existirem condi-
ções para continuar no Sporting, dando
um passo que «ajudará» a pôr fim a uma
relação de 17 anos.

O internacional português conversou
na segunda-feira com Paulo Bento, o
treinador, e para Beto ficou claro que as
razões que levaram ao seu afastamento
estão para durar, Paulo Bento explicou
que se trata de uma decisão técnica,
algo que o central aceita.

Face a esta posição, Beto deve optar
por não responder à proposta da SAD do Sporting, manifestando
antes, publicamente, o desejo de seguir outra via. O central acha
que essa será a melhor solução para o Sporting e fonte próxima do
futebolista disse que da parte do jogador existe o desejo de
encontrar um ponto final correcto para uma história que durou
mais do que é costume e teve momentos muito bons. O assunto,
que também é incómodo para o Sporting, poderá ficar resolvido
ainda esta semana. Caso Beto rescinda, o Bordéus de Ricardo
Gomes é a primeira opção

José Roquette apoia Soares
Franco para a presidência

O antigo presidente do Sporting, José Roquette, anunciou em
comunicado, o apoio a Filipe Soares Franco na corrida à
presidência do clube, devido à necessidade de “assegurar uma
gestão credível e rigorosa”. Para o ex-dirigente, o essencial é
“prosseguir uma linha de gestão rigorosa, num cenário de
evidentes sinais de crise do futebol profissional”. José Roquette
presidiu ao Sporting entre 1996 e 2000, sendo substituído por Dias
da Cunha. Filipe Soares Franco, que foi cooptado para o cargo de
presidente em Outubro passado, após a demissão de Dias da
Cunha, e admitiu avançar como candidato no dia 12 deste mês. O
projecto de Soares Franco prevê, nomeadamente, a alienação de
património (Edifício Sede, Alvaláxia, Clínica CUF ou o ginásio da
cadeia Holmes Place) para reinvestir na construção de um
pavilhão gimnodesportivo e de uma pista de atletismo. Com a
alienação de património, o actual responsável leonino espera obter
um encaixe de cerca de 50 milhões de euros.

Benfica: Marcel na Luz por
empréstimo até final da época

Marcel, avançado brasileiro que tanta controvérsia gerou nos
últimos tempos, enquanto era negociada a sua transferência da
Académica para o Benfica, foi finalmente apresentado  na Luz e,
segundo o presidente Luís Filipe Vieira, Marcel foi cedido apenas
por empréstimo até final da temporada, ficando o Benfica com o
direito de opção. De verbas ninguém falou, mas parece mais ou
menos seguro que, para Marcelo assinar por quatro anos e meio,
os “encarnados” terão que pagar cerca de dois milhões e meio de
euros à Académica. No entanto, o realce escolhido pelo presidente
benfiquista para o seu discurso, não foi nenhum aspecto
contratual, mas sim a ambição de vencer todas as competições em
que o seu clube está envolvido: “Dentro dos objectivos que
traçamos de ganhar tudo em que o Benfica está empenhado, o
Marcel era a última peça que nos faltava. Contamos com ele para
marcar muitos golos e para nos ajudar a cumprir o que delineamos.
Para aqueles que esperavam que alguma coisa não ia suceder o
percurso que traçamos no início da época é mesmo para cumprir,
uma vez que o Benfica quer ganhar o campeonato, quer ganhar
a Taça de Portugal e quer assumir-se como sério candidato a
ganhar a liga dos campeoões europeus. Por isso este é o último
reforço, vem por empréstimo até final da época e depois poderemos
exercer o direito de opção”.
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Federação inglesa confirma
três jogos de suspensão
para Cristiano
Ronaldo

A Federação Inglesa de Futebol rejeitou ontem o recurso apresentado
pelo Manchetser United e confirmou a suspensão por três jogos do
internacional português Cristiano Ronaldo.

Ronaldo foi expulso no último fim-de-semana na derrota frente ao Manches-
ter City após uma entrada mais ríspida sobre Andy Cole.

Os red devils não poderão contar com o jovem português nos jogos frente
ao Burton Albion, para a Taça de Inglaterra, Liverpool, a contar para a Pre-
mier League, e Blackburn Rovers, na Taça da Liga.

Barcelona:
Deco suspenso por dois jogos

O internacional luso-brasileiro Deco foi suspenso por dois jogos
após a sua expulsão no passado fim-de-semana frente ao Atlético
de Bilbau, anunciou ontem a Liga espanhola. Deco foi expulso após
ter agredido o seu adversário Gurpegui.

Berlim quer festa inaugural para
substituir Gala da FIFA

O Senado de Berlim quer organizar no centro da cidade uma
festa inaugural do Mundial de futebol Alemanha2006, para
compensar a anulação da Gala da FIFA inicialmente marcada
para o Estádio Olímpico da capital alemã.

«A nossa festa será também a 07 de Junho, na Porta de
Brandeburgo», anunciou ontem o Burgomestre de Berlim, Klaus
Wowereit, sem adiantar mais pormenores. A FIFA já declarou,
através do seu director de comunicação, Markus Siegler, que não
têm quaisquer objecções à realização da festa. “Se Berlim quiser
fazer alguma coisa, não há
problema nenhum, mas a
FIFA não participará e tam-
bém não dará apoio finan-
ceiro”, disse Siegler ao jornal
Berliner Zeitung. Wowereit
afirmou-se “desiludido” com
a atitude reservada da orga-
nização que rege o futebol a
nível planetário, mas garan-
tiu que Berlim “quer ser um
bom anfitrião do Mundial”.
O responsável pela festa de
abertura do Mundial de fu-
tebol em Berlim será Willy
Kausch, que também orga-
nizou a última noite de S.
Silvestre na capital alemã,
junto à Porta de Brande-
burgo, o ex-libris da cidade.

A festa será o arranque para os festejos diários na chamada
“Milha dos Adeptos” na Avenida 17 de Junho, durante o Mundial,
explicou Kausch, prometendo que será “um evento ligeiro, com
muita juventude”.

Os organizadores estão também a analisar a possibilidade de
integrar os 13.000 voluntários que tinham sido seleccionados para
a Gala oficial da FIFA no Estádio Olímpico de Berlim. “Trata-se de
mostrar que somos capazes de organizar uma grande festa, sem
precisarmos de gastar 25 milhões de euros”, disse Kausch,
referindo-se ao orçamento anteriormente estipulado para a Gala
da FIFA.

O mesmo responsável garantiu ainda que Berlim não deverá ter
de contribuir financeiramente para a festa e mostrou-se convicto
de que será possível arranjar patrocinadores suficientes, já que o
evento deverá ser transmitido pela televisão para todo o Mundo.
Entretanto, o Comité de Organização do Mundial anunciou que
partes do programa artístico que o austríaco André Heller
concebeu para a Gala da FIFA em Berlim serão integradas na festa
que antecederá o jogo inaugural, entre a Alemanha e a Costa
Rica, a 09 de Junho, no Estádio Olímpico de Munique.

“O Comité de Organização fez um projecto em conjunto com
André Heller e a partir das 16:30 (10:30 em Montreal) haverá uma
cerimónia de cerca de 20 minutos, em que serão incluídas partes
do programa que inicialmente esteve previsto para a Gala em
Berlim”, disse o vice- presidente do Comité, Wolfgang Niersbach.

A FIFA anulou na sexta-feira a Gala inaugural do Mundial
Alemanha 2006, em Berlim, alegando que era “demasiado
grande” o risco de o relvado não se apresentar nas devidas
condições para o primeiro jogo Estádio Olímpico de Berlim, a 13
de Junho entre o Brasil e a Croácia.

O relvado teria de ser integralmente substituído depois do
espectáculo musical e de vídeo que estava agendado para o recinto
onde se disputará a final do Mundial, a 09 de Julho. Integrado no
Grupo D da primeira fase, Portugal estreia-se no Mundial a 11 de
Junho, em Colónia, perante a selecção de Angola, jogando depois
a 17, em Frankfurt, com o Irão, e a 21, em Gelsenkirchen, com o
México.

UEFA: Mourinho
eleito treinador do ano

José Mourinho foi eleito pelos utilizadores do site da UEFA
treinador do ano de 2005, uma distinção que acontece pela
terceira vez consecutiva.

O treinador do Chelsea é de resto o único português eleito, uma
vez que na equipa não existe qualquer futebolista nascido no nosso
país.

Eis o «onze» preferido dos utilizadores do site uefa.com:

Guarda-redes: Cech (Chelsea)
Defesa direito: Cafu (Milan)
Defesa central: Terry (Chelsea)
Defesa central: Puyol (Barcelona)
Defesa esquerdo: Maldini (Milan)
Médio direito: Luís Garcia (Liverpool)
Médio centro: Gerrard (Liverpool)
Médio ofensivo: Ronaldinho (Barcelona)
Médio esquerdo: Nedved (Juventus)
Avançado: Etoo (Barcelona)
Avançado: Shevchenko (Milan)

12:00
16:15
11:00
16:15
15:30
14:15
16:30
11:00
11:00

21-01
21-01
21-01
19-01
23-01
21-01
20-01
21-01
21-01

RTP

SP

SP

SP
SP
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