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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
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Será que o nosso Bairro
vai finalmente ter um nome?

Lena Loureiro, empresária
O caminho da Mudança
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Nem tudo o que é
rosbife é ouro

A saúde é um
direito universal
Raul Mesquita

De tudo se discute nos dias de hoje.
Mas nada será mais importante,

por vezes, mais traumatizante mes-
mo, que os problemas ligados à
saúde. E num sentido mais largo, ao
nosso sistema de saúde, dito público
e universal.

Criado no princípio dos anos se-
tenta, a sua implantação foi lenta e
desorientada. A máquina buro-
crática que caracteriza e está pre-
sente em quase todos os governos
do mundo, sobrepôs-se aos aspectos
mais desejáveis para a sociedade que
seriam o da justiça social e a quali-
dade dos serviços a oferecer à popu-
lação, paralelamente com um direito
de acessibilidade no interior de
prazos de atendimento razoáveis.
Como é evidente, não se poderá
quantificar o razoável. Porém, a
maioria estará certamente de acor-

Último adeus a Lúcia
No Altar do Mundo, como bem noticiou o diário Correio da Manhã,

fechou-se no domingo um ciclo. A Irmã Lúcia, a última das videntes
de Nossa Senhora na Cova de Iria, regressou a casa juntando-se aos
dois outros companheiros, Francisco e Jacinta. Todo o Mundo teve
os olhos postos em Fátima neste último domingo, assistindo através
das cadeias televisivas à cerimónia que assinalou o regresso a casa
da Pastorinha, que há 90 anos teve a Graça de ver Nossa Senhora.
Apesar do mau tempo que se tem feito sentir em Portugal e no resto
da Europa, com ventos fortes que continuam a atingir por vezes 100
km por hora, o público crente não desandou pé, participando na
manifestação religiosa sob o temporal. Foram muitos os que por en-
tre os milhares de peregrinos presentes, vieram de muito longe para
assistirem à transladação e recolha em túmulo do corpo da Irmã Lúcia.

Grupos de fiéis começaram a chegar na sexta-feira tendo todavia,
sido mais numerosa a chegada de milhares de peregrinos na manhã
de domingo.A missa foi celebrada às 3 horas da tarde e cerca de 400
pessoas assumiram a segurança do local, composta por diferentes
corpos, policias, bombeiros, médicos e escuteiros, no âmbito da
operação “Regresso a Fátima”, afim de orientar os fiéis, garantir a sua
segurança e dar assistência médica quando necessário. Esteve
também montada uma “tenda dos perdidos” para apoio aos fiéis que
por inadvertência, pudessem afastar-se dos seus acompanhantes.

Os três Pastorinhos estão, a partir de agora, reunidos para a
eternidade.

RM

O desencadear da Natureza
O temporal que se abateu sobre o Québec e parte do

Ontário nos últimos dias, ocasionou muitos acidentes,
onde se lamentam algumas vítimas mortais e vários com
ferimentos graves, e deram à população imagens
desoladoras de montes de ferros retorcidos, numa
amálgama que surpreende por não ter, apesar de tudo,
ocasionado maior calamidade. Os caprichos da
meteorologia, com uma mistura de neve, de granizo e
de chuva a que se juntaram fortíssimas rajadas de vento,
a atingirem 120 km/hora em certas regiões,
transformaram ruas e auto-estradas em arriscados
ringues de patinagem, onde uns e outros, não tinham
qualquer controlo. Juntou-se, no caso das rodoviárias,
uma repentina barragem de bruma opaca, um muro

Raul Mesquita
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Projecção do filme “Cidade de Deus”
A associação dos estudantes lusófonos da UQAM tem o prazer

de organizar a projecção do filme “Cidade de Deus” de Fernando
Meirelles, em colaboração com o Capteur de Rêves. Esta
projecção apresentará a vida nas favelas do Rio de Janeiro. A
projecção realizar-se-a no 23 de Fevereiro de 2006, na sala DS-
R520 do pavilhão J-A de Sève (320 rua Sainte-Catherine) da
Universidade do Quebeque em Montreal.

Para mais informações,  contacte por correio electrónico ao
ael-uqam@hotmail.com ou pelo telefone ao (514) 987-3000
#1851.

Os textos, fotos e i lustrações
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

Tous droits réservés.
Toute reproduction totale

ou partielle est
strictement interdite sans
notre autorisation écrite.

Jantar Dançante de Carnaval
O Clube Oriental realiza sábado 25 de Fevereiro 2006 o jantar

dançante de Carnaval com a Orquestra Sky Queen. Para mais
informações, podem contactar a sede do Clube Oriental
Português de Montreal no 4000 Ave. de Courtrai ou telefonar
para o (514) 342-4373.

Carrefour des Jeunes Lusophones
Se és jovem e tens conhecimentos informáticos, temos

emprego remunerado para ti! O Carrefour des Jeunes
Lusophones está à procura de um jovem que se possa ocupar
do seu site na Internet. Se quiseres mais informação comunica
connosco através do telefone: (514) 274-9320 ou por correio
electrónico: carrefour@aei.ca.
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do para que o tempo de espera
entre um diagnóstico pré-ope-
ratório e a cirurgia adequada,
não ultrapasse seis meses. Quan-
do, compreenda-se, a vida do
paciente não esteja em perigo.

O sistema de saúde público
quebequense tem mostrado
sinais inequívocos de satu-
ração, de desgoverno da parte
dos Conselhos de Adminis-
tração que os regem, e de muita
incúria dos diferentes governos
provinciais que se têm rebatido
no leme. As poucas tentativas
de melhoramento experimen-
tadas ao longo dos anos, foram
quase sempre a reboque da
opinião pública que apesar dis-
so, não usufrui vantajosamente
do desejável binómio quali-
dade-custo. A população tem,
de resto, o sentimento de “ne
pas avoir pour son argent.”

Depois houve a revolução, de
triste memória, efectuada por
um governo do PQ. Médicos e
pessoal de enfermagem cre-
denciados, foram enviados para
a reforma com chorudas com-
pensações, quando ainda eram
terrivelmente precisos. Conhe-
cem-se as consequências.

O exercício experimental do
Governo Charest apresentado
ao público nos últimos dias, sob
a forma de mais um balão de
ensaio, a propor discussão alar-
gada, vem no seguimento da
decisão do Supremo Tribunal
no célebre caso do Dr. Chaoulli,
que tem como base a denúncia
em 1997, duma situação onde
as dificuldades de acesso aos
serviços de saúde, punham em
perigo a segurança e a inte-
gridade física dos cidadãos,
como salientado num texto do
Dr. Philippe Couillard, Ministro
da Saúde e dos Serviços Sociais
do Québec, publicado neste fim
de semana., no âmbito do pro-
jecto sobre a saúde, “Garantia
de acesso — um desafio de equi-
dade, de eficiência e de quali-
dade”, apresentado ao público
pelo Primeiro-ministro Charest

A saúde é um direito universal
Cont. da pág. 1

e o Ministro Couillard, na quin-
ta-feira passada.

Indiciando uma preocupação
visando um melhor sistema de
saúde, com a finalidade princi-
pal de reduzir o tempo de espe-
ra nos serviços hospitalares, o
texto intitulado “Adaptar as
nossas práticas, afirmar os nos-
sos princípios”, recorda as três
principais recomendações do
mais alto Tribunal do país das
quais o Ministro, salienta com
maior relevância, “a preservação
e melhoramento do nosso siste-
ma de saúde público e universal
é um objectivo urgente e neces-
sário”. Os magistrados pronun-
ciaram-se também sobre a
proibição dum seguro privado
para serviços medicais assegu-
rados pelo Estado, dizendo-o
desproporcionado e contrário à
Carta Quebequense dos Direi-
tos e Liberdades da Pessoa,
afirmando no terceiro ponto,
existirem numerosos exemplos
através do Canadá e para lá
deste, que provam não ser
essencial aquela proibição,
para a manutenção dum acesso
equitativo aos serviços mé-
dicos.

Querendo equilibrar o “chou
et la carotte”, “nem lá vou, nem
faço meia”, tão no estilo hesi-
tante e sem liderança deste
governo, a dupla governa-men-
tal propõem na “Garantia de
acesso”, um género de tango
dançado ao contrário. Um passo
em frente e dois para trás.

É clássico e deixa sempre
uma porta aberta para as des-
culpas em caso de falhanço
espectacular.

Abrindo timidamente uma
porta aos seguros privados para
as cirurgias do joelho, da anca
e das cataratas, o documento
diz o seguinte:”Para melhorar a
situação actual, inspirando-se de
experiências estrangeiras, o
Governo tem escolhas a fazer.
Trata-se da introdução dum
mecanismo que permita asse-
gurar ao doente, ao fim de al-

guns meses de espera, o aten-
dimento nos serviços hospi-
talares públicos ou privados,
sugerindo-se a criação ou de-
senvolvimento de clínicas ope-
ratórias privadas, associadas,
respeitando certas medidas
relacionadas com as disponi-
bilidades financeiras, técnicas
e profissionais. Salienta-se no
documento, que os médicos
que optarem pelos serviços
privados não poderão operar no
sistema público. “O cenário
proposto introduz também a
possibilidade, para o cidadão, de
se segurar no sector privado para
certos serviços hospitalares que
poderão ser regulamentados.
Esses serviços seriam limitados,
por agora, às cirurgias selectivas
(joelho, anca, cataratas) para as
quais uma garantia de acesso
seria oferecida. Mas não será
possível segurar-se para uma
cirurgia cardíaca ou para trata-
mentos de rádio-oncologia, que
devem sempre beneficiar duma
garantia de acesso pública. A
perspectiva é de permitir a aber-
tura ao seguro de doença privado,
limitando todavia a sua exten-
são, pois que manter-se-ão as
condições no sistema público
para aumentar a produção dos
serviços hospitalares visados e
lhes garantir o acesso”.

Para uns, é uma flagrante
falta de coragem de ir mais à
frente, para outros, este titu-
bear, é uma forma de protelar
uma solução durável, pois que
a população envelhece e que a
flagrante falta de financia-
mento nos serviços de saúde,
não deve ser compensada atra-
vés de aumentos de impostos,
mascarados por proposições de
“seguros de velhice”. Com as
longas férias de Inverno da
Assembleia Nacional, após a
deposição do projecto-lei em
Abril, este passará por uma
Comissão Parlamentar, consul-
tações públicas e tudo o resto, o
que levará muitos meses antes
de se decidir qualquer coisa.
Como são necessários também
vários meses para um doente
conseguir uma consulta com
um médico especialista — o
único que poderá decidir da
solução apropriada, depois de
vários testes e muito tempo
passado, o paciente terá de se
encher de paciência porque,
com muita sorte, só poderá ser
socorrido, no caso de cirurgia
grave, nunca antes de um ano.

Entretanto, as salas de opera-
ção nos hospitais funcionam
apenas das oito da manhã à
cinco da tarde, médicos com
muitos anos de formação, ope-
ram apenas uma vez por sema-
na, e equipamentos dispen-
diosos são pouco utilizados.
Desperdício de competências,
de energias e de apetrechos.

Depois de montanhas de
estudos, de recomendações e
de análises de especialistas, o
governo pariu um ratinho.

Centro de Acção
Sócio-Comunitária de Montreal

O CASCM informa a comunidade em geral que está a
trabalhar num novo projecto que vai contribuir enormemente
para melhorar a qualidade de vida a curto, médio e longo prazo.

Podem beneficiar do programa todas as pessoas com mais de
65 anos que tenham receio de caírem ou que já tenham feito
uma queda no passado.

O programa começa no dia 13 de Março.
Todas as pessoas interessadas em usufruir desta formação

que é gratuita poderão obter mais informações comunicando
com o CASCM através do telefone 842-8045.

Cabana do Açúcar
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa

que está a organizar uma excursão à “cabane à sucre” que terá
lugar no dia 23 de Março. Para mais informações: 514 842-8045.
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Aprovada a Nova Lei da Nacionalidade
 A nova Lei da Nacionalidade foi aprovada na Assembleia da

República. Quando entrar em vigor será possível às crianças com
pais imigrantes, nascidas em território nacional e com o primeiro
ciclo concluído, adquirirem a nacionalidade portuguesa.

  O projecto de lei que foi ontem aprovado na Assembleia da
República introduz algumas alterações à anterior Lei da
Nacionalidade, visando, entre outros objectivos, garantir mais e
melhores direitos aos filhos de estrangeiros que vivem em Portu-
gal.

Neste sentido, a nova lei permitirá a atribuição de nacionalidade
portuguesa às crianças com pais imigrantes, nascidas em território
nacional e com o primeiro ciclo do Ensino Básico concluído. Os
imigrantes de terceira geração, desde que um dos pais tenha
nascido em Portugal e os imigrantes de segunda geração, cujo
progenitor se encontre há pelo menos cinco anos em situação legal
em Portugal, também poderão adquirir a nacionalidade.

Vai ainda permitir aos netos de portugueses, nascidos no
estrangeiro, adquirirem a nacionalidade portuguesa. Desta forma,
o Governo permite a “naturalização aos indivíduos nascidos no
estrangeiro com pelo menos um ascendente do segundo grau da
linha directa de nacionalidade portuguesa e que não tenham
perdido essa nacionalidade”.

Centenário do Nascimento
de Humberto Delgado

Para assinalar o centenário do nascimento do General
Humberto Delgado, o Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do
Tombo realizou uma Tarde Cultural no dia 16 de Fevereiro, pelas
15:00 horas. A Tarde Cultural foi presidida pela Ministra da
Cultura e a sessão de abertura contou com a participação do Di-
rector da Torre do Tombo e do Professor Doutor António Rebelo
de Sousa. Nesta iniciativa foi apresentado o Arquivo Digital
Humberto Delgado, que abrange a documentação existente no
instituto sobre o General, o arquivo pessoal, e parte do arquivo da
Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) e da Legião
Portuguesa. Seguiu-se o lançamento do livro “Uma Brasileira
contra Salazar”, da autoria de Arajaryr Campos, secretária de
Humberto Delgado e a exibição do documentário “Meu Pai,
Humberto Delgado”, com guião da filha, Iva Delgado, realização
de Francisco Manso e co-produção da RTP2, a Take 2000 e a Junta
de Extremadura (Espanha).

«Muito esclarecidos»
Um grupo de deputados da RAM reunidos num debate sobre

a EU, ouviram, participaram e questionaram, disse-nos ontem o
parlamentar madeirense Tranquada Gomes a propósito do
encontro anual realizado pela Comissão de Assuntos Europeus da
Assembleia da República e que se realizou sexta-feira na sala do
Senado daquele parlamento. O deputado madeirense diz que foi
um encontro proveitoso onde se falou do próximo quadro
comunitário de apoio e da necessidade de a Madeira continuar a
merecer reconhecimento ao nível de fundos comunitários.

Crise militar em Timor
altera programa de
Sampaio

 A visita oficial do Presidente
da República Portuguesa, Dr.
Jorge Sampaio, que se iniciou
ontem, terça-feira, foi modi-
ficada por causa “indisciplina”
de centenas de soldados timo-
renses. A crise militar provo-
cada por “um acto de indisci-
plina” de centenas de soldados
timorenses obrigou a alterar o
programa do primeiro dia da
visita oficial de Jorge Sampaio a
Timor- Leste, anunciou fonte
da organização da visita. Os
soldados, 220 de diversas uni-
dades, fazem parte de um grupo
de 404 militares que mani-
festaram desarmados junto do
Palácio da Presidência, a pedir
a intervenção do Presidente
Xanana Gusmão para as condi-
ções de vida nos regimentos
onde se encontram colocados,
alegando discriminações e
abusos de poder por parte de
certos comandantes. Por esta-
rem reunidos num local que
fazia parte do circuito de Sam-
paio, a organização preferiu
modificar o trajecto a fim de
evitar eventuais afrontamen-
tos.

Segurança Social arreca-
dou, na Madeira, 199 milhões
A receita, em termos de contribuições,
da Segurança Social madeirense foi,
em 2005, de pouco mais de 199
milhões de euros, ou seja, um
aumento, em relação ao ano anterior,
próximo dos sete por cento. Daquele
montante, 3,7 milhões são resultantes
das acções de combate à evasão, no
âmbito do plano de combate às
evasões contributivas, conforme
destaca Roque Martins.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Madeira: Faltosos ao fisco
sem perdão.  João Machado,
director regional dos Assuntos Fiscais,
assume como prioritário o combate
às prescrições nas Finanças. Neste
sentido, anuncia que deu instruções
para que, passados os prazos legais
previstos para que as pessoas
paguem os seus impostos, se
despolete imediatamente a acção de
penhora. A seguir à penhora, se o
contribuinte persistir em não pagar as
suas dívidas fiscais, «avança-se com
venda em hasta pública para que a
Região possa ser ressarcida das
dívidas fiscais».
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gripe das aves pode ter
chegado à Espanha

As autoridades sanitárias
estão a analisar um pato encon-
trado morto sábado num lago
em Navarra, no Norte de Espa-
nha, para determinar se é por-
tador do vírus da gripe das
aves. Já são sete os países da
União Europeia atingidos pelo
H5N1. Os ministros da Agri-
cultura dos 25 reúnem-se esta
segunda-feira para discutir a
crise

Ainda nenhum caso de gripe
das aves foi ainda detectado em
Espanha entre as 23 milaná-
lises efectuadas em 2005 a aves
mortas e entre as cerca de 5 mil
outras análises realizadas des-
de Janeiro último. No entanto,
um pato encontrado morto
num lago reacendou o medo e
ave está agora a ser analisada.

O governo espanhol consi-
derou na semana passada «pro-
vável» que aves migratórias
que vêm da Nigéria e porta-
doras do vírus da gripe das aves
passem por Espanha, que se
encontra no trajecto destas
aves para o Norte da Europa.

Por seu lado, os ministros da
Agricultura da União Europeia
(UE) discutem esta segunda-
feira em Bruxelas a situação da
gripe das aves, depois de sete
países comunitários terem sido
atingidos, dividindo-se entre os
que querem vacinar os animais
e os que pretendem ajudas.

O assunto estará no topo da
agenda da reunião, que anali-
sará os últimos acontecimentos
e as medidas comunitárias para
evitar a propagação do vírus
H5N1, a estirpe mais perigosa
da gripe das aves, em especial
entre as aves domésticas (gali-
nhas, patos, perus), uma vez
que, até agora, apenas foi detec-
tada a doença em animais selva-

gens em solo comunitário.
Itália, Grécia, Alemanha,

Áustria e França já detectaram
o H5N1 nos seus países entre
aves selvagens, enquanto a
Eslovénia e Hungria também o
assumem, embora aguardem
confirmação oficial.

Para prevenir a propagação
da doença às aves domésticas,
França e Holanda pretendem
vacinas os seus animais, en-

quanto Espanha, Itália e Grécia
vão pedir ajudas para o sector
avícola, atingido por perdas
económicas causadas pela crise
devido à queda de preços cau-
sados pela descida no consumo
de frango.

Portugal registou na primei-
ra semana de Fevereiro uma

quebra das vendas na ordem
dos 20%, que aumentou para os
30% na semana passada, mas
não pretende pedir qualquer
apoio financeiro, optando por
congelar as aves excedentes,
disse à agência Lusa fonte do
Ministério da Agricultura por-
tuguês.

De qualquer forma, a Comis-
são Europeia já foi clara ao
afirmar que não estão previstas

ajudas para os casos em que as
vendas diminuam - como acon-
teceu, por exemplo, com a car-
ne bovina aquando da crise das
«vacas loucas» -, mas apenas e
em caso de abate e destruição
de aves domésticas.

Militares morrem no Golfo
de Áden. O Pentágono confirmou
domingo passado a morte de dez
militares americanos na sequência
da queda de dois helicópteros, sexta-
feira no golfo Áden, junto à costa do
Djibuti, por razões ainda des-
conhecidas, noticiou a AFP. De acordo
com o comunicado, oito das vítimas
eram membros do Corpo de Marines
e dois pertenciam aos serviços de
aviação. Dois feridos foram resga-
tados. Os dois helicópteros CH-53,
com 12 militares a bordo, despe-
nharam-se numa altura em que a
visibilidade era boa e não havia ventos
fortes no golfo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Estudo. Mais de metade dos árabes
israelitas vivem abaixo do limiar de
pobreza e são discriminados nas
ajudas públicas, refere um livro
publicado pelo Centro para o Estudo
da Sociedade
8  toneladas de cocaína foram
apreendidas na sexta-feira em
Portimão. Trata-se da maior apreen-
são de cocaína em Portugal.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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O desencadear da Natureza
Cont. da pág. 1

branco, de partículas de neve compacta, que reduzindo de modo
substancial a visibilidade, provocou embates sucessivos de

viaturas, que se empilharam umas sobre as outras, por
dificuldades de travagem, tudo se passando numa fracção de
segundo. É provável que possa ter havido uma certa imprevidência
por parte de alguns automobilistas, por vezes tentados de se
seguirem a curtas distâncias porém, as condições climáticas eram
com efeito, execráveis. Imagens caóticas começaram a ser
difundidas pelas cadeias televisivas que entrevistavam nos locais
os sinistrados, ainda sobre o choque, que se explicavam mal o
acontecido. O acidente mais grave ocorreu na 417 na região de
Embrun, próximo de Otava, onde um embate monstruoso
ocasionou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos, alguns

em estado grave. No Québec, foi na A40, entre L’Assomption e
Lavaltrie, na Lanaudière, que cerca das 13h30 se registou o
acidente mais espectacular. Sessenta veículos circulando na
direcção Oeste embateram violentamente, contando-se a morte
de um chefe de família de 41 anos e vários feridos, com mais ou
menos gravidade. Mas houve por todo o lado acidentes a registar.
A A15 esteve fechada ao tráfico durante várias horas nos dois
sentidos, próximo de Mirabel. Muitos camiões despistaram-se
tendo alguns, aterrado de rodas para o ar. Cinco vagões de um
comboio de mercadorias da CN tombaram a 45º de inclinação na
ponte férrea paralela à Ponte Mercier, o telhado duma escola
primária de Montreal voou e aterrou sobre vários automóveis
estacionados perto, o Aeroporto de Dorval fechou durante horas
o tráfico aéreo e parte do telhado do pavilhão dos peregrinos do
Oratório de S.José foi arrancado pelo vento.

Triste consolação, as consequências desta carambolagem
podiam ter sido mais dramáticas. Sobretudo porque não se
registou qualquer incêndio.

Em 30 anos de carreira, o chefe dos bombeiros de L’Assomption
nunca viu nada de semelhante.

A Conselheira da freguesia de Jeanne-Mance, Isabel dos Santos,
foi mandatada para formar uma comissão visando a identificar a
melhor maneira de integrar o conceito do “Quartier portugais”,
no plano de melhoramento do boulevard de Saint-Laurent.

Par este efeito, foi proposto pedir à cidade centro, de designar
um representante do Serviço de Exploração do território e do
património para fazer parte dessa comissão, em companhia de um
representante da freguesia. Foi também resolvido pedir à
Sociedade do desenvolvimento do boulevard de Saint-Laurent de
afectar um montante de 3 mil dólares da soma de 10 mil recebidos
da Câmara Municipal, para suportar o funcionamento dessa
comissão e as consultas inerentes.

O Bairro Português
Já lá vão vários anos desde que pela primeira vez se alvitrou a

criação do “Bairro Português”. O assunto voltou de novo à baila
aquando da instalação dos pórticos nos limites daquilo que
habitualmente é conhecido por Bairro Chinês, tendo também sido
citado, aquilo que é já quase uma tradição, “La Petite Italie”, co-
mas suas colunas e cores do país, a embelezar e definir um sector
onde o comércio italiano é omnipresente.

Há cerca de três anos, por iniciativa de Luís Miranda, foram

Será que o nosso Bairro vai

convidados a debruçarem-se sobre o ante-projecto, algumas das
pessoas que espoletaram a ideia em épocas passadas, — por entre
as quais me situo juntamente com Norberto Aguiar, — aos quais
se juntaram, para além do nosso compatriota dirigente de Anjou,
o Conselheiro Municipal Michel Prescott, Cândido Gonçalves e
Emanuel Linhares.

Fizeram-se algumas reuniões preparatórias e um esboço foi
criado para projecção futura. Só que, nesse espaço de tempo, Luís
Miranda abandonou o partido que se encontra no poder munici-
pal e o caso ficou sem mentor capaz de o introduzir pela boa porta,
nos mecanismos da burocracia da edilidade.

Por isso surpreende-me que surja agora uma pessoa quase
desconhecida e desconhecedora das origens e aspirações do
projecto, sobrepondo-se àquilo que o conselheiro do Distrito tem
conhecimento e deveria fazer. Com toda a boa vontade da senhora,
na qual não tenho objecções de acreditar, e a quem outra coisa não
poderei fazer que desejar-lhe boa sorte no empreendimento,
parece-me todavia que qualquer coisa está errada e que se deveria
consultar os elementos já compilados resultantes de encontros
anteriores e sobretudo, ouvir os portugueses, antes da SDSL ou
qualquer outro. Não se deve construir uma casa começando pelo
telhado….

finalmente ter um nome?
Raul Mesquita

A Saúde pública seria desfavorável ao projecto
A Agência da saúde e dos serviços sociais de Montreal estará

sobre o ponto de tornar público um relatório muito desfavorável
ao projecto de mudança do Casino de Montreal, para o sector
desfavorecido de Pointe-Saint-Charles. De acordo com que o
diário La Presse avança, a Direcção de Saúde pública vai-se juntar
assim às filas dos numerosos opositores do projecto de Loto-
Quebeque, que consideram, que a mudança provocaria um
aumento substancial do número de jogadores compulsivos. Os
intervenientes sociais tentam desde há vários meses opor-se ao
projecto, que está a dividir até o gabinete do governo Charest.

A ideia de um bilhete de identidade nacional reaparece
Os Canadianos deverão fazer-se à ideia de possuir um bilhete de

identidade nacional, além do seu passaporte, para viajar fora do
país. É o que afirma o novo ministro da Segurança Pública,
Stockwell Day. Numa entrevista à Presse canadienne, Day fez
observar que o Parlamento britânico acabava de adoptar um
projecto de lei neste sentido e que o Canadá não terá escolha que
de ajustar o passo. O ministro afirma, que o objectivo de instaurar
um sistema de identificação dos viajantes, é de permitir aos
cidadãos “honestos” de poder passar sem dificuldade e
rapidamente todas as fronteiras, e não somente as existentes na
América do Norte. De acordo com Stockwell Day, o bilhete de
identidade permitiria também de impedir as pessoas que
representam uma ameaça, de entrar ou sair do país.
Originalmente, a ideia de impor tal medida nasceu imediatamente
depois dos atentados do 11 de Setembro de 2001, nos Estados
Unidos. Stockwell Day reconhece que a ideia reapareceu esta
semana duma discussão com o secretário americano à Segurança
do Interior, Michael Chertoff. Ultimamente, as autoridades
americanas tinham pensado obrigar os Canadianos a mostrarem
o seu passaporte para atravessarem a fronteira. Várias vozes
levantaram-se no Canadá para denunciar as possibilidades da
imposição de tal medida, que reduziria consideravelmente a
fluidez das trocas comerciais, já muito densas, entre os dois países.

Michel Audet aberto à discussão sobre a SAQ
O ministro das Finanças, Michel Audet, comunicou, em margem

de uma alocução ao Conselho do patronato, algumas reflexões a
respeito da privatização possível da Sociedade dos álcoois do
Quebeque. De acordo com o ministro Audet, é necessário que a
privatização não prejudique os rendimentos do Estado. O ministro
interroga-se, por exemplo, quanto traria com a venda em bloco da
SAQ ou uma parte dos seus activos à Fazenda Pública. Michel
Audet considera conclusivo a experiência da Alberta, que
privatizou a venda dos vinhos e dos álcoois no início dos anos 90.
O governo protege os seus rendimentos pela imposição de taxas
sobre a venda de álcool gerida pelo privado. Ao mesmo tempo, o
ministro constata que os Quebequenses estão satisfeitos do serviço
que recebem da SAQ e do facto de pagar os mesmos preços por
um produto, quer estejam na Gaspésie ou em Montreal. Também
face ao Conselho do patronato, prometeu regras restritas de
governança das sociedades de Estado, para assegurar uma
melhor imputabilidade. As regras, de acordo com ele, não
eliminarão todos os riscos de derrapagem, mas permitirão aos
gestores de serem melhor informados de o que se passa na sua
empresa.

Quebeque classificará o Mosteiro das Carmelitas
O governo do Quebeque vai proteger o Mosteiro das

Carmelitas, situado no bairro do Plateau Mont-Royal, inscrevendo-
o no Registo dos bens culturais, de acordo com o diário Le Devoir.
A Ministra da Cultura do Quebeque, Line Beauchamp, anunciou
a decisão de classificar a instituição. O futuro do Mosteiro,
construído há 110 anos para proteger a comunidade dos religiosos
contemplativos, era desconhecido desde 2004. Um promotor
imobiliário tinha querido adquirir o sítio, o que teve como
consequência mobilizar os grupos de defesa do património, que
reclamaram a sua classificação nacional. Paralelamente, as
soluções para o futuro do sítio eram examinadas. O promotor
imobiliário modificou os seus planos, mas a sua oferta condicional
de compra avaliada à 5 milhões de dólares, tinha sido rejeitada em
Outubro passado pelas religiosas.
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A ofensiva contra o
investimento público

Do que se fala é de projectos a médio prazo, no caso da Ota,
entre 12 a 15 anos, mas que serão vitais para a competitividade
e internacionalização do país no decurso dos próximos 50
anos.

Nos tempos mais recentes, e inegavelmente a propósito do TGV
e da OTA, são muitos os comentadores, marcadamente
economistas, que vêm pondo em causa a vantagem da realização
de investimento público como factor de crescimento económico.
É verdade que, como tudo na vida, o investimento de matriz
pública pode ser bom ou mau, a questão está, como é por demais
óbvio, no seu carácter reprodutivo ou não reprodutivo.
Argumenta-se igualmente da inoportunidade desse tipo de
despesa face às necessidades de controlo do défice. Tudo
argumentos que fizeram muito recentemente escola nos tempos
de Manuela Ferreira Leite e Bagão Félix. Com os resultados que
ficaram à vista. Se há coisa que penalizou a economia e o bem-estar
dos portugueses, reconheça-se, foi a chamada obsessão do défice,
que é bem diferente de rigor e controlo das finanças públicas.
Aliás, bom seria que algumas das Cassandras da economia
portuguesa tivessem em conta uma recente edição da Fundação
Luso—Americana para o Desenvolvimento (FLAD) “O impacto do
investimento público na economia portuguesa” da
responsabilidade de Marvão Pereira e J.Andraz, citada pelo
economista Pedro Lains em artigo do último Expresso. É que os
autores, que examinam o período de 1974/1988, concluem que “o
investimento público em infra-estruturas de transporte teve um
papel fundamental no desempenho económico português”. E mais,
estimam os mesmos autores, que 1 euro de investimento público
tem um papel reprodutivo, no longo prazo, que atinge cerca de 8
euros de investimento privado e acresce cerca de 9,5 euros no
acumulado do produto, para além, evidentemente, do acréscimo
de emprego e das concomitantes receitas fiscais. Os autores atrás
citados concluem, igualmente, que foi à estratégia de investimento
público que se deveram alguns dos principais êxitos de Cavaco
Silva. É por tudo isto que parece desconcertante o coro afinado dos
que agora desacreditam do investimento público, sempre, para
pôr em causa as decisões do actual governo em matéria de TGV
e OTA. A verdade é que, qualquer dos dois projectos, de dimensão
nacional, aliás, constava do Programa eleitoral do PS e foram
naturalmente acolhidos no Programa de governo sufragado pela
Assembleia da República. Quero crer que alguns dos seus mais
furiosos adversários de agora, até porque os defenderam
anteriormente, se o governo não os tivesse retomado, como o fez,
estariam talvez a acusar Sócrates de os incumprir. Não parece
muito curial em termos de política de oposição, razão por que a
explicação radicará antes na lógica de interesses que se
movimenta em volta da Portela, de Rio Frio e das acessibilidades
ferroviárias viradas ao sul do Tejo… No mínimo, o que alguns
pretendem esconder por trás do défice e do controlo das contas
públicas, apodando de “elefantes brancos” investimentos cruciais
para o desenvolvimento de médio prazo do país, é tão só a sua visão
interesseira no controlo da economia, mesclada com a sua
perspectiva estática de um país de “velhos do Restelo”. Como o
asseverou recentemente, na Assembleia da República, o ministro
das Obras Públicas, o projecto do novo aeroporto da Ota, da alta
velocidade e das auto-estradas marítimas são prioridades de
primeira linha para a União Europeia, pelo que beneficiarão de
dotações financeiras específicas, para além de ser sabido que há
uma grande disponibilidade de investidores privados para se
envolverem nesses projectos, em proporções estimadas que
rondam os 30 a 40 por cento do investimento. Do que se fala é de
projectos a médio prazo, no caso da Ota, entre 12 a 15 anos, mas
que serão vitais para a competitividade e internacionalização do
país no decurso dos próximos 50 anos. É por tudo isto que todos
os que até aqui se bateram pela visão prospectiva e de futuro
contida nestes projectos, e à frente de todos, o Movimento Pró-Ota,
não podem desarmar no seu empenho contra a visão, mesquinha
e retrógrada, dos que confundem o interesseirismo com a defesa
das contas públicas ou dos que tripudiam sobre a verdade dos
benefícios económicos e sociais que sempre resultam do
investimento público qualificado.
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Cristina Figuerdo
A bomba demográfica

Um relatório da Comissão Europeia divulgado esta semana
prevê que as taxas de crescimento da União vão diminuir devido
ao envelhecimento da população e que Portugal será o país da
Europa a 15 a apresentar um maior aumento da despesa pública
devido a essa razão (9,7% em relação a 2004).

O ministro das Finanças qualificou o relatório de «simplista»,
entre outras razões porque o relatório pressupõe que não haja
mudança de políticas.

Terá alguma razão o ministro. Também há 50 anos, antes da
revolução agrícola na Europa, não se poderia de todo imaginar
que a esfomeada população do continente pudesse ser alimentada
(e com largos excedentes) à custa de um sector que, hoje, não
chega aos dois dígitos do PIB de qualquer país da «velha» União
Europeia. Pode pensar-se que algo parecido pode ocorrer em
relação às pensões de reforma - as regras e as bases da economia
a partir da qual se fazem as contas é que terão de mudar.

Mas a minha questão é outra: o problema demográfico que aqui
está subjacente é que é realmente assustador. A população
europeia está a diminuir e, neste primeiro decénio do século XXI,
já iniciou o seu declínio irreversível. A Europa simplesmente já não
substitui as gerações. Segundo dados do Conselho da Europa, a
idade média do europeu é de 37,7 anos, mais 11 do que a média
mundial - e será de 48,5 anos em 2050. Quanto à idade média dos
eleitores, aproxima-se já agora dos 50 anos em alguns países da
União, tendo em conta o facto dos votos dos seniores serem
maioritários a partir de certa altura!

Em muitos países europeus, incluindo Portugal (que não é o pior
deles, os Estados de centro e leste estão em situação bem mais
complicada), o número de crianças entre os 0 e os 14 anos já é
inferior ao dos idosos com mais de 65 anos. O nosso país tem 10,4
milhões de habitantes, mas em 2050 terá menos 1 milhão e 100 mil
habitantes (a propósito, aproximadamente o mesmo número que
a Rússia perde anualmente). Ou seja, dentro de 45 anos, segundo
as contas do INE, haverá em Portugal quase duas vezes e meia
mais idosos do que crianças (243 pessoas com mais de 65 anos por
cada 100 crianças com menos de 15). Hoje, essa relação é de 106,8.
É ou não é assustador?

E que se pode fazer? Claro que só o simples enunciado do
problema dá para perceber que esta «bomba demográfica» tem
profundas implicações no modelo económico, político, social e até
de defesa - com um quadro destes como é que pode falar-se da
«potência Europa»? E que tem de haver profundas alterações nas
políticas sociais, de trabalho, de imigração. Nada lhe é alheio. Por
causa dela, muito daquilo em que hoje assentam as nossas vidas
pode ser questionado, senão perdido. O envelhecimento da
população não é um mal em si, pelo contrário, foi uma grande con-
quista da ciência e da medi-
cina, em particular. Mas há que
adequar as sociedades a esse
dado novo.  E há imensas difi-
culdades que surgem devido a
corpos eleitorais envelhecidos
(que se preocupam mais com as
pensões de reforma do que com
os incentivos à natalidade),
mas também do facto das em-
presas terem sobretudo que
dar contas a fundos de pensões.
Já para não falar dos problemas
relativos à imigração, cuja
integração, como sabemos,
não está a funcionar, o que
levanta delicadíssimas ques-
tões de ordem social. E que
soluções há para as pessoas
terem mais filhos, se os estudos
até indicam que os europeus
gostariam de ter mais do que
aos que têm? Alguém nos go-
vernos europeus já começou a
preocupar-se com estes proble-
mas, tendo em vista uma polí-
tica integrada? Não tenho visto
muito. Mas que dá um nó na
garganta, isso dá.

Luísa Meireles

Osvaldo Castro

Um país «irregionável»

Era um vulgar cidadão de férias, vestindo calções, calçando
sandálias, usando chapéu. Passaria até por inglês, pele clara e
sardenta, cabelo arruivado, com a indispensável máquina
fotográfica ao pescoço.

Mas algo não batia certo no turista que, naquela tarde de Agosto,
se entretinha a fotografar não o azul forte do mar algarvio, mas a
selva de betão que é hoje, infelizmente, a paisagem mais
característica de Armação de Pêra, relegando para segundo plano
a magnífica baía que a tornou um dos mais procurados lugares de
veraneio do país.

Estávamos em 1998. O «turista» era Jorge Sampaio, Presidente
da República a meio do seu primeiro mandato. Eu assisti, do outro
lado da rua, ao seu encontro casual com um amigo dos tempos da
faculdade, a quem confessou (e, por esta via, ao EXPRESSO) o
propósito que o levava a tão invulgar programa de férias:
documentar o caos urbanístico em que se tornara o Algarve.

Foi também em 1998, apenas dois meses depois dessa incursão
por Armação de Pêra, que Portugal referendou (e chumbou) a
regionalização. Apesar das funções que ocupava não lhe
permitirem fazer campanha a favor do «sim», Jorge Sampaio
nunca escondeu a sua simpatia por uma reforma que resultasse
numa «administração central desconcentrada» e «mais perto
das autarquias». Oito anos volvidos, o homem que, ocupando o
mais elevado cargo da nação, não se inibiu um dia de calçar as
sandálias e calcorrear as ruas de Armação como um comum
cidadão em férias, não resistiu a aproveitar a sua derradeira
presidência aberta para deixar o tema da regionalização na agenda
- uma «herança» que quer Cavaco, quer Sócrates, teriam de bom
grado declinado se lhes tivesse sido dada a oportunidade.

Com a argumentação usada pelo Presidente - que , justiça lhe
seja feita, não se cansou (durante estes dez anos) de alertar para
os «desequilíbrios de desenvolvimento» de um país com
«níveis precários de coesão territorial» -, seria fácil votar «sim»
num novo referendo sobre a regionalização, entendida enquanto
estrutura de gestão intermédia que aproximaria efectivamente a
administração central dos problemas locais. Mas quando
passamos da teoria presidencial para a prática do país que temos
e nos confrontamos com notícias como a da descarada tentativa
de suborno do vereador José Sá Fernandes, é muito fácil acreditar
que criar mais uma estrutura, seja em que ponto for da hierarquia
administrativa, mas sobretudo quanto mais perto das autarquias,
de pouco serviria a não ser para promover mais uns quantos
«potenciais corruptores» e outros tantos «potenciais corruptíveis».

Daí a inevitável conclusão: apesar de já terem passado oito anos,
continua a ser cedo demais, para haver novo referendo sobre a
regionalização. Pela simples razão de que continua a ser cedo

demais para haver regionalização.
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Dra. Maria Helena Martins
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: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor : Seja mais verdadeiro relativamente aos seus
sentimentos, não viva apenas de aparências.
Saúde: O cansaço poderá tomar conta de si, procure o seu
médico e tome umas vitaminas para revitalizar.

Dinheiro: Não despreze um aviso de um colega de trabalho bastante experiente.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 1, 10, 19, 25, 2, 3

Carta da Semana:  7 de Paus, que significa Riqueza.
Amor : Esta semana será benéfica para a cumplicidade do
casal.
Saúde : Não se preocupe com esta questão, mas não cometa
excessos, pois o efeito pode ser contrário.

Dinheiro: Devido à sua desenvoltura profissional, poderá ser beneficiado
monetariamente.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 6, 5, 3, 9, 5, 4

Carta da Semana:  9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Neste período poderá estar sujeito a algumas discussões
familiares. Cuidado para não se descontrolar e fazer aquilo que
realmente não deseja.
Saúde : Procure ser mais forte e não se deixe abater pela

adversidade.
Dinheiro: Procure manter a discrição e a calma. A seu tempo vai conseguir
sobressair entre todos os seus colegas.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 11, 14, 1, 5, 33, 36

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: É possível que receba a notícia de que a sua cara-
metade se vai afastar por algum tempo, por motivos de trabalho.
Saúde : Comece a pensar em consultar o seu médico, pois é
possível que venha a ter alguns problemas ao nível ósseo.

Dinheiro: Seja persistente e procure arranjar bons argumentos que
convençam o seu chefe a levar o seu projecto adiante.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 5, 8, 7, 17, 11, 1

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Honesto e Amigo.
Amor: Confie inteiramente num amigo de infância e partilhe
com ele todos os seus segredos e projectos.
Saúde : Não deixe arrastar um problema de saúde, pois isso
só vai agravar a sua situação.

Dinheiro: O seu trabalho vai ser tanto e de tão boa qualidade que todos
vão ficar muito satisfeitos.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 9, 6, 8, 7, 4, 5

Carta da Semana:  5 de Espadas, que significa Perda.
Amor: Período muito favorável à concretização de uma união.
Saúde : Participe numa modalidade desportiva colectiva. O
contacto com outras pessoas vai ser muito benéfico para si.
Dinheiro: Deixe-se de rodeios e fale com os seus superiores

hierárquicos, no sentido de receber um merecido prémio pelos trabalhos prestados.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 25, 14, 45, 7, 9, 1

Carta da Semana: O Sol, que significa Protecção e Germinação.
Amor : Deixe-se conquistar por uma pessoa bastante interessante.
Saúde : Este campo da sua vida está protegido, no entanto não
arrisque e evite o excesso de trabalho.

Dinheiro: Semana muito promissora a nível profissional e financeiro.
Número da Sorte: 19 Números da Semana:  5, 6, 19, 39, 6, 4

Carta da Semana: 4 de Paus, que significa Paz.
Amor: Não crie conflitos com a pessoa amada. Aprenda a ser
mais compreensivo e tolerante e procure aceitar os defeitos dos
outros.

Saúde: Cuidado com as constipações mal curadas, pois estas podem dar
origem a um problema mais grave.
Dinheiro: Aja com inteligência perante um problema financeiro.
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 4, 44, 5, 6, 11, 22

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Ponha de lado todos os complexos e inibições e
entregue-se à paixão, sem limites.
Saúde : A sorte está do seu lado, como sempre. Período sem
grandes complicações.

Dinheiro: O sucesso está garantido. Tudo aquilo a que se propuser,
conseguirá concretizar.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 43, 15, 6, 2, 8, 9

Carta da Semana:  7 de Paus, que significa Riqueza.
Amor: O campo amoroso está favorecido e o clima é de paixão e romance.
Saúde : Não descure a sua linha. Tenha em atenção aquilo que
come e procure não desrespeitar o horário das refeições.
Dinheiro:  Esta semana poderá receber um aumento de salário

que lhe permitirá investir em algo importante.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 4, 45, 10, 20, 33, 6

Carta da Semana:  A Estrela, que significa Protecção e Luz.
Amor: Seja carinhoso com o seu par e procure passar com ele
horas de amor intenso.
Saúde : Evite comer alimentos que lhe causam alergias.

Resista à tentação.
Dinheiro: Cuidado com o dinheiro que empresta, pois uma pessoa menos
escrupulosa pode não ter intenções de o devolver.
Número da Sorte: 17 Números da Semana:  4, 10, 20, 30, 7, 8

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: Seja mais compreensivo com os horários da sua cara-metade.
Saúde: Atenção ao excesso de exercício físico. Os seus

músculos podem ressentir-se.
Dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio de importação.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 6, 9, 30, 4, 15, 26
Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
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Lena Loureiro, empresária
O Caminho da Mudança

A palavra tédio  não faz parte do
dicionário desta mulher que nasceu no
Ribatejo. O dia-a-dia de Lena Loureiro
decorre a uma velocidade vertiginosa
e o seu segredo é organizar a sua
agenda com o que é importante e
urgente. Uma casa, gosta de
acompanhar os filhos, mas depois corre
para o restaurante; não é pêra doce.
Em troca, conseguiu uns dias para
uma viagem a Lisboa, ver o Benfica

jogar com o Liverpool, oferecendo um pouco da sua energia com
o desejo do clube do seu coração ser campeão. Mas vai dizendo
que gosta de participar na festa desportiva na catedral da Luz, “É
lindo, e viva o Benfica”.

Um sinal do seu gosto pela actividade hoteleira, foi o seu
envolvimento como sócia fundadora do Restaurante Marisqueiro
Portuscalle, que se distingue pela moderna arquitectura, os
sabores variados da comida tradicional portuguesa. Para uma
entrada, pode experimentar umas amêijoas com molho de alho, o
peixe é servido geralmente grelhado, outras especialidades são o
arroz de tamboril e o de marisco, e apreciar uma boa sopa. Para
acompanhar estes pratos têm à vossa escolha os vinhos do Douro,
Ribatejo e Alentejo. Uma delícia, ovos moles de Aveiro e muitos
outros doces. No entanto, se prefere um aromático café, uns
petiscos ou simplesmente uma cerveja portuguesa, a sala ao lado
espera por si. A atmosfera é constantemente enriquecida com
arranjos florais muito bonitos e variados.

Também pode admirar a pintura de Marly de Oliveira, que
nasceu no Brasil e reside no Québec, tem exposto em diferentes
lugares no Canadá, obras que se relacionam com o seu trajecto
artístico… Aqui mostra uma colecção humorística que exprime
aventuras, astúcias, e muita luminosidade, desfrute desta magia.

Quem visitar Montreal, encontra este espaço bem decorado,
delineado pelo designer Paulo Vieira, autor do projecto em 2003,
um edifício antigo adaptado no sentido da modernização e às
exigências actuais, situado no Boul. St-Laurent, entre a caixa dos

Manuel Rodrigues

Portugueses e o Parque de Portugal.
É um facto irreversível: as mulheres têm um papel cada vez mais

activo na economia mundial. A falta de protagonismo das

mulheres em cardos de chefia menos de cinco por cento está
obviamente ligada à sua curta história na vida empresarial. A
verdade é que em todo o mundo, uma carreira profissional
fulgurante está muitas vezes associada a uma disponibilidade
quase total para o emprego. Tempo que é roubado à vida familiar.

1907-2005

Centenas na homenagem a Lúcia
Uma grande multidão de pessoas afluiu no domingo passado

à Sé Nova de Coimbra para prestar uma derradeira homenagem
à irmã Lúcia, que morreu domingo aos 97 anos. O dia é de
luto nacional pela morte da última dos três videntes de Fátima.

Quando a urna com os restos mortais da irmã Lúcia chegou à
Sé Nova de Coimbra, trasladada do Carmelo de Santa Teresa, onde
a religiosa viveu em reclusão desde 1948, já largas centenas de
pessoas a aguardavam na escadaria do edifício e no largo
adjacente. A féretro da irmã Lúcia chegou à Sé Nova por volta das
10h30, meia hora antes da hora prevista, e desde então iniciou-se
um período de oração e de cânticos, que se prolongarão até às
16h00, altura em que começam as exéquias fúnebres.

Um significativo dispositivo policial controla o acesso dos crentes
ao templo e daqueles que desejam passar junto da urna branca e
prestar a sua homenagem à religiosa falecida. Alguns acabam por
sair por outra porta, mas muitos deles vão preenchendo as zonas
não vedadas no interior do templo, associando-se ao coro de
oração e cânticos.

Ao antigo Largo da Feira, que ladeia a Sé Nova, têm afluído
largas centenas de pessoas, entre eles alguns turistas, atraídos pelo
acontecimento, ou também movidos pela devoção.

Após as exéquias fúnebres, os restos mortais da irmã Lúcia, um
dos três pastorinhos que afirmaram ter visto Nossa Senhora em
Fátima no ano de 1917, são devolvidos ao Carmelo de Santa Teresa,
em Coimbra, onde serão sepultados, durante um ano, até à sua
trasladação para a basílica de Fátima.

Na noite de segunda-feira, centenas de pessoas deslocaram-se
à capela do Carmelo de Santa Teresa para prestar homenagem à
irmã Lúcia. Durante o dia os fiéis já tinham participado em duas
eucaristias em Coimbra, e durante a noite deram sequência à
homenagem. Com a presença do Bispo de Coimbra, D. Albino
Cleto, iniciou-se às 21h30 uma vigília de oração na capela do
Carmelo e cerca de duas horas depois extensas filas de fiéis
prolongavam-se pela rua na tentativa de entrar no templo.

Nas cerimónias fúnebres da Irmã Lúcia estará o cardeal-
arcebispo Bertone, de Génova, como enviado de João Paulo II, com
quem a vidente se reuniu em três ocasiões, uma das quais a 13 de
Maio de 2000. Por essa altura, desvendou-se o «Terceiro Segredo
de Fátima», que se referia ao atentado contra o Sumo Pontífice na
Praça de São Pedro e à luta do comunismo ateu contra a Igreja.
Antes, em 1991, também de visita a Fátima, o Papa convidou a irmã
Lúcia a deslocar-se ao santuário e esteve reunido com ela 12
minutos.

Lúcia de Jesus dos Santos (nome de baptismo) era a única dos

três videntes ainda viva. Nasceu a 22 de Março de 1907, no lugar
de Aljustrel, próximo de Fátima e tinha dez anos quando disse ter
visto, pela primeira vez, Nossa Senhora na Cova da Iria,
juntamente com os primos Jacinta Marto e Francisco Marto.

Lúcia foi a única dos três primos que alegava ter ouvido as
palavras da Virgem. Nos primeiros tempos, a hierarquia católica
revelou-se céptica sobre as afirmações dos «Três Pastorinhos» e
só a 13 de Outubro de 1930 o bispo de Leiria tornou público,
oficialmente, que as aparições eram dignas de crédito.

A partir daí, o Santuário de Fátima ganhou expressão
internacional, enquanto a irmã Lúcia procurava cada vez mais
viver recatadamente. Em 17 de Junho de 1921 entrou no colégio
das irmãs doroteias em Vilar, Porto. Professou como doroteia em
1928, em Tuy (Espanha), onde viveu alguns anos. Em 1946
regressou a Portugal e, dois anos depois, entrou para o Carmelo
de Santa Teresa em Coimbra, onde professou como carmelita a 31
de Maio de 1949. Escreveu dois volumes com as suas «Memórias»
e os «Apelos da Mensagem de Fátima».
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Portugal no coração
do Velho Montreal…

Psst… vem aqui! Pssiu!
Chega aqui e vou contar-te
uma história de sucesso de um
conterrâneo nosso. É a história
de David Dias e sua esposa. É a
história de êxito do prestigiado
restaurante Solmar.

David Dias, oriundo de Ma-
cedo de Cavalheiros, vila situa-
da entre as serras de Bornes e
da Nogueira, pertencente ao
concelho de Bragança na pro-
víncia de Trás-os-Montes, e
que a 13 de Maio de 1999 foi
votada na Assembleia da Re-
publica a elevação de cidade.

Veio para o Canadá em 1965
com um contracto de trabalho
por dois anos pelo Hotel Ritz

Lisboa e acabou por ficar. Em
1972, dois sócios do restaurante
Estoril Sol que ficava situado no
3699 do boulevard St. Laurent,
convidaram-no para terceiro
sócio e assim trabalharem to-
dos juntos. Nove meses depois
decidiu deixar e aceitar outro
desafio. Juntou-se a três outros
sócios que chefiavam o res-
taurante Solmar na rua Peel.

Um ano depois o edifico estava
à venda e ele registou o nome
Solmar em seu nome e com-
prou o espaço do Estoril Sol.
Começou a contratar artistas
de Portugal. Celeste Rodrigues
juntamente com o guitarrista e

viola, Guilherme Mendes e
Castro Mota começaram a ac-
tuar. Rui de Mascarenhas,
depois de um espectáculo no
Places des Arts vai cantar ao
Solmar, enchendo a casa.

Germano Rocha, Rui Ma-
teus, Amália Rodrigues, Lenita
Gentil, Carlos do Carmo, Fer-
nando Pereira, António Mar-
ques, António Pinto Basto e
muitos outros artistas actua-

ram no Solmar.
“Na altura, havia um pro-

grama televisivo na TV Me-
trópole que se intitulava Bon-
week, e de 36 programas étni-
cos, o meu programa foi o me-
lhor e isso trouxe-me muitos
clientes. A casa enchia-se e as
pessoas chegavam mesmo a
esperar duas horas na linha à
espera de uma mesa.”

Em 1978 comprou o presente
edifício do Solmar no Velho
Montreal e depois de várias
remodelações, abriu em 1979.
Três anos mais tarde, abriu no
rés-do-chão, Le Soleil d’Italie,
ou seja o actual Sauvagine, e

que foi chefiado por Tomazzo
Marini, trazendo uma enorme
reputação ao restaurante. Um
ano mais tarde, mudou-se o
ambiente e tornou-se num
restaurante Quebequense
com especialidades tais como
gibier du Quebec, sanglier,
avestruz, etc. e assim se tem
mantido durante todos estes
anos.

Nas celebrações do trigé-

simo quarto aniversário, David
Dias contratou um cozinheiro
chefe de Portugal o qual tem
apresentado pratos variadís-
simos.

Aqui encontram-se pratos
como Escalopes de Vitela, Cal-
deirada de Marisco, Arroz de
Marisco com lagosta, amêijoas,
mexilhões, tamboril, etc.

Festival como “Abril em Por-

Texto de Natércia Rodrigues  e fotos de José Rodrigues

tugal” que durava todo o mês,
agora estende-se até ao dia 10
de Junho e segue depois o fes-

tival de Outono que dura todo
o Outono.

Para comemorar o 34.0 ani-
versario, David Dias convidou
os órgãos de informação de
língua portuguesa, A Voz de
Portugal, o LusoPresse, Rádio
Clube Portugal e a televisão
FPTV, estiveram presentes,
assim como a televisão inglesa
e francesa, jornalistas dos vá-
rios jornais, revistas de gas-
tronomia e companhias forne-
cedoras de alimentação.

O serão foi óptimo, num am-
biente acolhedor e com pratos
à escolha dos convidados.

O jantar decorreu com o
brilhantismo habitual e o amor
às raízes, algo que afinal nunca
sai do interior de cada um de
nós.

Após um tão saboroso jantar,

tivemos o prazer de ouvir e
aplaudir Lúcia Belo que nos
interpretou alguns fados, ten-

do-se feito acompanhar por
Carlos Ferreira ao piano e à
viola por João Medeiros.

O Solmar está comemorando
34 anos ou seja uma trajectória
voltada para a excelência da
gastronomia. A persistência e a
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Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

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

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

preocupação de bem servir o
cliente é que somaram mais
esta vitoria na historia deste

restaurante. Sim, é verdade. O
que muitos não acreditavam
que fosse possível, aconteceu.
O Solmar tem ainda uma longa
jornada pela frente e aqui dei-
xamos as nossas felicitações.
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Festa de S. Valentim celebrada intensamente
No Centro Comunitário
do Espírito Santo

Texto e fotos de António Vallacorba
O Centro Comunitário do Espírito Santo de Ville d’Anjou e

Montreal realizou no sábado transacto uma das suas actividades
sociais mais elegantes dos últimos tempos.

Tratou-se, de facto, da festa em honra de S. Valentim, em que

os namorados tiveram, no conceito da sociedade moderna e por
associações e colectividades comunitárias, o seu grande dia,

através de provas de amor, expresso (esperamos) para muito além
da troca de prendas e de jantar fora.

Um pouco de tudo isso aconteceu durante a noite festiva no
CCEVAM; mas desta vez, numa sugestão do Tony Medeiros e
contra o que é habitual, foram as senhoras que ofereceram aos
esposos e noivos, as rosas vermelhas que este Centro para tal
houvera gentilmente preparado.

A sala do CCEVAM, que beneficiou de obras de restauro du-
rante este últimos meses, para além de ter estado repleta de
festejantes, mostrou-se ainda primorosamente decorada, com
realce para o simbólico vermelho por mesas e demais recinto
festivo, as velas, as flores, os contrastes de luz, tudo de belo efeito
visual e muito bem acompanhado de um jantar à altura,
privilegiando, entre outros, pratos de camarão e de “rib steak”
grelhado, de excelente qualidade e da confecção do próprio

presidente da colectividade e esposa, Carlos e Eduarda Almeida.
Este jantar/dançante, refira-se ainda, foi exemplarmente

animado pela boa música da discoteca do Tony Medeiros, que
tudo fez, quer a cantar, quer através de brincadeiras alusivas ao

momento, para proporcionar uma noite repleta de alegria, diversão
e...muito romantismo. Ambiente, pois, encantador, e assaz
propício para um memorável dia de festejar de anos também, como
foi o caso da sra. Cecília Barbosa. Paralelamente, várias foram as
senhoras e moças às quais a Direcção manifestou o preito da sua

gratidão, pela exemplar colaboração que prestaram a este evento.
S. Valentim, que a Igreja festeja a 14 de Fevereiro, é o padroeiro

dos noivos e dos jovens que estão para casar; é invocado de modo
especial para a cura da epilepsia, peste e desmaios. Em dia de
namorados, bem que é bonito ver por aí parzinhos de mão dada
indo ao encontro da vida, talvez levando uma flor, a esperança na
alma, o amor no coração. Parabéns ao CCESVAM, cuja Direcção
é constituída pelos seguintes elementos: Carlos Almeida,
presidente; José Manuel Nunes, vice-presidente; José Moniz,
secretário, e Elizabeth Moniz, tesoureira; Jimmy Farias, Kévin
Nunes, Guilhermino e Helena Monteiro, todos directores.

02-22-2006.pmd 2/21/2006, 5:37 PM8



A Voz de Portugal
Quarta-feira 22 de Fevereiro de 2006 9

“A serpente, o mais astuto de todos os animais
dos campos que o Senhor fizera, disse à mu-
lher…”

Não. Não é necessário recorrer aos factos do
paraíso perdido para lembrar influências ou a
intervenção de duvidosas amizades na vida e na
imaginação do Homem. Neste espaço terreno
onde vamos somando, inflexíveis, as semanas e
os meses, num ciclo de 365 dias em que no final
é hábito desejarmos aos amigos, aos vizinhos e
até por vezes a desconhecidos, Um Novo Ano
cheio de Prosperidades, surgem de quando em
quando episódios que nos fazem rir, antes de nos
causarem revolta.

Porque isto de Prosperidades terá de passar
pelo respeito do trabalho e da propriedade dos
outros. Sem este mutual sentimento respeitoso,
não poderá haver prosperidade para ninguém.
Caímos na anarquia, no salve-se quem puder. E
no venha a mim o vosso reino.

Foi em Dezembro último que ocorreu o
episódio que dá forma a este comentário e que à
partida, tinha a aparência de um acordo franco-
comercial.

Como outros que se sucedem com certa
regularidade, na vida do Jornal.

Só que….

No período das festas natalícias, foram dois
elementos desta casa, convidados com certa
insistência, por um empresário do ramo de
hotelaria da região norte, para com ele almo-
çarem e depois empreenderem uma repor-
tagem.

Vencidas as reticências da deslocação por
parte do Editor, talvez com pressentimentos que
se prendiam com o conhecimento de certas
ganâncias e fraquezas humanas, a equipa de
reportagem apresentou-se e almoçou só, visto
que o anfitrião se encontrava noutra mesa com
o Presidente da Câmara duma importante
cidade da cinta norte.

Consultada a Ementa do Dia, ambos esco-
lheram rosbife, a 14 dólares por pessoa tendo
optado como bebidas, um por água e o outro, um
copo de vinho de mesa.

Recolhidas as informações explicativas e
fotográficas destinadas à publi-reportagem, e
porque tinham sido convidados para o almoço
pelo proprietário, não lhes foi apresentada

Redacção

Nem tudo o que
é rosbife  é ouro...

qualquer factura tendo os representantes de A
Voz de Portugal se despedido, regressando à
base.

Após a publicação, largamente ilustrada, os
serviços contabilísticos do semanário enviaram
tempos mais tarde, como previsto, uma factura
no valor de 200 dólares, preço estabelecido pela
reportagem comercial.

Foi portanto com incredulidade que como
resposta, foi recebida no Jornal, a factura dos
dois rosbifes do almoço, no mesmo total que o
custo da publicidade ou seja, 200 dólares mais as
taxas. Saldo zero.

Segundo a confirmação da nossa equipa, os
rosbifes eram de carne, absolutamente normais,
sem laivos de ouro..

No género dos que no Hotel Reine Elizabeth,
nos restaurantes Les Voyageurs, Le Montrealais
e mesmo no Beaver Club, todos estes da melhor
categoria gastronómica canadiana, são servidos
a 28 dólares cada dose…

O contrário, encontraria grandes dificuldades
de explicação junto do “Office de la protection du
Consommateur”.

Para além da bizarrice, o maior senão destas
histórias — que parecem da Carochinha — é a
total ausência de respeito pelo trabalho dos outros

e a sensação de utilização de truques para cativar
incautos. O que é terrivelmente desagradável. E
que não deixa de surpreender pelo insólito.

É ao mesmo tempo, mais uma confirmação da
vulnerabilidade, da fragilidade que envolve
qualquer projecto comunitário destinado à
informação, confrontados com atitudes
semelhantes. A tipografia que imprime A Voz de
Portugal, quer ser paga em dinheiro. Os outros
fornecedores, de materiais ou de serviços,
também. Certamente, como o empresário
português, no seu ramo.

Sem pretendermos ensopar-nos em tiradas
filosofantes ou moralizantes, diremos que é um
episódio a lembrar as más fitas dum tipo de ci-
nema que se pensava ultrapassado. Só que
nestas fitas não haverá lugar para um “depois”.
Cada episódio, vê-se, vive-se e não apetece voltar
a vê-lo.

Esvazia-se ao primeiro contacto. Porque nem
tudo o que é rosbife é ouro…

Receitas de Rosbife
Rosbife no Forno à Inglesa
Ingredientes:
(4 Pessoas)
1,2 Kg de rosbife ;
2 colheres (sopa) de Massa de Alho ;
1 colher (sopa) de margarina ;
2dl de Azeite
Confecção : Coloque o rosbife num “pirex” e barre-o com a Massa

de Alho. Regue-o em seguida com o azeite e a margarina derretida.
Leve ao forno bem quente durante cerca de 25 minutos.
Sirva o rosbife cortado em fatias finas.Acompanhe com batatinhas
“duquesa”, cenouras e ervilhas salteadas. 

Rosebife tradicional
Ingredientes:
1 kg de carne da vazia 
1 dl de Óleo
2 dentes de alho 
1 cebola 
1 cenoura pequena
sal q.b. 
pimenta moída na altura q.b.
mostarda q.b.

Confecção:
Limpe a carne de gorduras,

reservando a gordura.
Ate a carne com fio de guita
sem apertar muito. Coloque a
carne num tabuleiro, regue
com o Óleo, Tempere com sal e
pimenta e barre-a com mos-
tarda, de ambos os lados.
Junte depois a cebola e a ce-
noura cortadas em bocadi-
nhos, os alhos picados e a gor-
dura que reservou.

Leve ao forno bem quente
cerca de 10 minutos, depois
vire a carne para assar durante
10 minutos.

Sirva a carne fatiada, acom-
panhada com batatas fritas ou
outro acompanhamento a gos-
to e salada.
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Uma espreitadela em
Flushed Away

Novo filme da DreamWorks Animation para o final do ano
chama-se Flushed Away, dê uma primeira espreitadela.

DreamWorks Animation está a trabalhar a todo o gás no
novo filme de animação “Flushed Away”. O filme é sobre um
rato da alta sociedade que é despejado numa sanita e vai parar
ao sub mundo das ruas de Londres. O filme conta com as
vozes de Hugh Jackman, Kate Winslet, Andy Serkis, , Ian
McKellen, Bill Nighy, Shane Richie, Geoffrey Palmer, Simon
Callow e Jean Reno.  A partir de agora pode ver um primeiro
olhar no site oficial do filme, este filme de animaçãoé feito pela
mesma equipa de “A Fuga das Galinhas”, daí as semelhanças
das personagens, veja e alimente a sua curiosidade.
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Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. Apesar de ser bastante
simples, é divertido e viciante. Basta completar cada linha,
coluna e quadrado 3x3 com números de 1 a 9. Não há nenhum
tipo de matemática envolvida.

SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

George Lucas homenageado
na Casa Branca

O criador e realizador da saga “Guerra
das Estrelas”, pioneiro na área técnica do
Cinema, foi homenageado na passada
segunda feira pelas mãos do presidente
George W. Bush ao receber a Medalha de

Tecnologia e Ciência em nome da Industrial Lights and
Magic, numa cerimónia que honra feitos na área da ciência
e tecnologia.

Ao longo três décadas reuniu inúmeros prémios tecno-
lógicos, incluído Óscares por Som, Efeitos Especiais, Efeitos
Sonoros por Guerra das Estrelas, Exterminador Implacável
2, Mar de Chamas, Parque Jurássico e E.T. O Extraterrestre
entre eles.

Sabias que,...
Por que sonhamos?
Tal como te explicámos na pergunta “por que temos de
dormir?” o nosso corpo nunca pára realmente. Estamos sempre
a movimentar-nos, mesmo quando estamos a dormir.

O mesmo acontece com o nosso cérebro. Apesar de estarmos a
dormir, o nosso cérebro continua a funcionar e leva-nos para um
mundo completamente diferente do verdadeiro.

Já te aconteceu sonhares com coisas completamente estranhas
e que não fazem sentido nenhum? É o nosso cérebro que se põe
a recordar os acontecimentos do dia-a-dia.

Sonhar é uma actividade muito importante para todos nós. Até
os bebés pequeninos, acabadinhos de nascer, sonham. É que na
barriga da mãe já estavam a viver experiências novas, com as
quais sonham mais tarde.

O problema é que, como estamos a dormir, essas recordações
do dia-a-dia nunca são completas e muitas vezes o cérebro
simplesmente inventa-as! Por isso é que os nossos sonhos muitas
vezes nos espantam e outras vezes assustam-nos.

Infelizmente, o mundo dos sonhos ainda não é completamente
conhecido para nós. Mas sabemos que é ele que faz com que
sejam inventadas muitas coisas!

Por que é que os peixes não têm frio?
 Os peixes não têm frio porque o seu corpo tem uma
temperatura praticamente igual à da água onde nadam. Um
peixe que habite em águas geladas tem um corpo gelado, por
seu turno, se um peixe viver em águas mais mornas, o seu corpo
fica mais quentinho.

É tal e qual como nós quando estamos a tomar banho. Se a água
estiver à temperatura do nosso corpo, nós não sentimos frio. Pelo
menos não sentimos logo, não é?

Isso não quer dizer que os peixes se habituem a qualquer
temperatura. Se pegarmos num peixe de águas mais quentes
e o pusermos nas águas do norte da Europa ele vai ter muito
frio e quase de certeza acaba por morrer!

Sabias que alguns peixes que habitam nas zonas mais frias do
nosso planeta hibernam de vez em quando para o seu corpo
arrefecer? Pois é, quando ficam demasiado quentes, morrem
porque o seu corpo precisa do frio.

Uma beleza das ilhas…
Susana Sequeira

“Les Productions Nuits d’Afrique” organizaram a vinda de Lura
para representar os ritmos do Cabo Verde e cantar algumas
cantigas do seu repertório, num espectáculo que ocorreu no
passado dia 18 de Fevereiro, no Kola Note. Não conhecendo o seu
tipo de música nem as suas tradições, fiquei intrigada para saber
como que seria esta linha melódica das ilhas, que pertenceram a

Portugal, e que tem imensa influência do continente africano.
Às 9 da noite, a sala estava cheia de gente. Mas ainda havia

pessoas a entrar para vir escutar com curiosidade ritmos
diferentes e outras, para ouvir músicas pertencendo ao património
delas. O espectáculo começou e a música encheu a sala e
entusiasmou a assistência. A Lura começou por uma coladeira, que
tem um ritmo rápido incitando à dança. Várias pessoas
começaram logo a levantar-se e a dançar com ritmo, dando voltas
e viravoltas, empolgando com animação a sala e que se manteve
assim durante todo o espectáculo.

Lura exprimiu-se diante de todos num Francês correcto, sendo
bem compreendida e foi extremamente divertido quando ela
pediu a participação de todos para com ela cantarem em crioulo:

“Na ri na, oh na ri na, Na ri na, nu ta brinca só iá iá”

Ela saltou dum ritmo ao outro, indo de um estilo batuque —
música que as mulheres tocavam e cantavam, passando por um
funaná, ritmo mexido, semelhante ao estilo das Caraíbas. Cantou
também uma morna, ritmo mais lento e suave, mais nostálgico,
como o fado português. Ela dançou no palco incitando ainda mais
as pessoas a mexerem-se, mostrando alguns movimentos
característicos do tipo das danças tradicionais do Cabo Verde.

Do princípio até ao fim, ficamos com o ritmo da música no corpo,
querendo acompanhar cada balanço do tempo. O pessoal foi

extremamente acolhedor e hospitaleiro, mostrando como dançar
aos “aprendizes” e participando, imprimindo dinamismo à festa.
Uma grande saudação de parabéns a todos os que organizaram
este evento, ao conjunto de Lura que tocou excelentemente e à
cantora, que tem uma voz extraordinária.

Uma experiência a viver mais do que uma vez na vida. Uma
cantora a adoptar e um CD a ter na sua colecção pessoal.

P: Sabem porque é que o computador é do sexo feminino?
R: Mesmo os pequenos erros que a gente comete são guardados
na memória para futura referência.

Um canibal para o amigo:
- Eu não sei mais o que fazer com a minha mulher!
- Se quiseres, posso emprestar-te o meu livro de receitas!
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Programação desta semana

Clube Oriental fecha com chave
de ouro o mandato do Conselho
de Administraçao de 2005-2006

José Pinheiro

Realizou-se no passado sábado 4 de
fevereiro de 2006 pelas 19:00 horas no
Clube Oriental, um magnifico jantar
dançante cuja receita na sua totalidade,
5.500$ dolares, foi entregue aos Fundos
de Dotação Mariline De Sousa, a qual
está integrada na Fundação do Montreal
Children Hospital e cujo fundos estão
totalmente dedicados à pesquisa pe-
diatrica do cancro infantil.

Este dinheiro, reverte na sua tota-
lidade ao hospital e reverte para a

pesquisa ou para a compra de maquinas que favoreça o combate
contra o cancro infantil. A fundação do hospital controla as verbas
oferecidas e emprega esses fundos onde houver a maior
necessidade e urgencia.

Com a sala devidamente decorada ao gosto Orientalista, e
completamente esgotada, mais de 210 pessoas participaram ao
jantar, viveram-se momentos de alegria, bom convivio, num bom
ambiente familiar dançando ao som de boa música,sob a
responsabilidade de Telmo Barbosa.

É de louvar a iniciativa da direcção deste prestigioso clube, que
teve a luminosa ideia de realizar esta festa benemérita, em prol das
crianças que sofrem, que muito degnifica o clube e a comunidade
em geral.

Mostrou o Oriental, que existe algo mais belo e sublime, do que
somente festas, jantares e bailes. Moustrou-nos, e deu-nos um
exemplo grandioso de humanidade e compaixão pelas crianças
que sofrem, um exemplo que todos nós deviamos perpetuar, mas
que infelizmente nos esquecemos, quando tudo nos corre pelo
melhor na vida.

Existem milhares de crianças que choram, que sofrem, crianças
inocentes de corpinhos flácidos, olhos tristes sem alegria incapazes
do minímo esforço para esboçarem o mais leve sorriso, criancinhas
condenadas, que graças a estas iniciativas de solidariedade,
compaixão e amor, podem novamente adquirir um lindo sorriso,
num rosto belo e contente, de olhos vivos e alegres, correndo e
brincando com outras crianças alegremente.

Nós também podemos ajudar, basta um pequeno gesto, uma
pequena quantia que se oferece, pode salvar uma criança, ou pelo
menos aliviar-lhe um grande sofrimento. É marivilhoso ver sorrisos
nos lábios das crianças quando brincam satisfeitas.

Não posso, nem devo terminar sem dar um agradecimento a
todos aqueles que colaboraram generosamente nesta obra
humanitária: Conselho de administração do C.O.P.M., na cozinha:
Angelina Galhoz, Mariana Lourenço e Sr. Alfredo, as fadistas:
Emilia Tobal, Nivéria Tomé e Ana Tomé, a discoteca movel de
Telmo Barbosa e todas as pessoas que ofereceram prendas para
serem leiloadas.

Em nome das crianças “Muito Obrigado”.

O Mundo do Vinho
Os vinhos portugueses na revista
americana Wine Spectator

Mário Silva

A revista fez o balanço de todas as provas feitas em 2005. Ao todo,
foram provados 12.402 vinhos de todos os países vinícolas! E Por-
tugal no meio de todos estes gigantes? Boa presença e boa
classificação. Estivemos representados com um total de 146 vinhos.

Dois por centos deles alcançaram a pontuação máxima, isto é,
classificaram-se acima dos 95 pontos numa escala de 0 a 100.
Seguem-se 31% dos vinhos entre 90 e 94 pontos. Na faixa dos 85 aos
89 pontos, a percentagem é bastante elevada, pois conseguiram-
se colocar 48% dos vinhos. Na pontuação dos 80 aos 84 pontos, a
percentagem é de 15% e na escala mais baixa,
que vai dos 50 aos 79 pontos, uma pequeníssima
percentagem de 4%, uma das mais baixas de
entre todos os concorrentes. O preço médio dos
vinhos classificados acima dos 90 pontos é de
48$ USD.

A palma de ouro cabe inteiramente à região
ao Douro. Na lista dos “top scores”, excluindo
dois vinhos da Madeira, todos eles vêm do
Douro. A Quinta do Crasto e a Niepport são os
campeonissimos, tendo respectivamente 8 e 6
vinhos cada um. O resto reparte-se pela Quinta
do Vale Meão, Ferreirinha, Ramos Pinto,
Fojo, Quinta do Vale D. Maria, Prats &
Symington, etc.

A grande maioria destes vinhos não
está directamente à venda no Canadá.
Nas prateleiras da LCBO, no Ontário, e
da SAQ, no Québec, sempre se
encontram alguns, caso dos Ramos
Pinto, Ferreirinha, Fojo e Chryseia. Os
outros, para quem quiser prová-los, só
num único local: no Café Ferreira, em
Montreal!

Convidam-se os leitores a  apresentar-
nos questões relacionadas com  o
mundo do vinho, podendo para o efeito,
enviar uma mensagem  com o tema
preferido para alivin@alivin.ca.
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Presidente da República e do Governo Provisório

Teófilo Braga
Joaquim Teófilo Fer-

nandes Braga nasceu
em Ponta Delgada, a
24 de Fevereiro de
1843. Pertencia a uma
família da aristocracia
açoriana, mas a morte
da mãe deixou-o numa
situação de dificuldade
económica. Começou,
por isso, a trabalhar
bastante cedo como
tipógrafo. Estudou Di-
reito na Universidade
de Coimbra onde foi
contemporâneo e ami-
go de Antero de Quen-
tal e participou com
ele na polémica contra
o poeta Castilho. Dou-
torou-se em 1868, mas
já nessa época era au-
tor de estudos de his-
tória literária como a “História da Poesia Popular Portuguesa”
e o “Romanceiro Geral”. Em 1872 tornou-se catedrático de
Literaturas Modernas e dedicou-se vários anos ao estudo da
doutrina de Comte.

Tornou-se defensor do Positivismo e publicou vários ensaios
e artigos em que desenvolvia as suas teses e dirigiu as revistas
“Positivismo”, com Júlio de Matos, e “Era Nova”, com Teixeira
Bastos. A par da actividade de professor e investigador,
tornou-se destacado militante do Partido Republicano.
Participou na organização do III Centenário de Camões, em
1880 e, no mesmo ano, publicou a “História das Ideias
Republicanas em Portugal”.

As suas obras e a sua acção política tornaram-no alvo de
perseguições, mas apesar disso manteve-se sempre firme na
defesa dos seus ideais. Ainda durante a monarquia assumiu os
cargos de Vereador da Câmara Municipal de Lisboa e de
membro do Directório do Partido Republicano, de que era
presidente quando se deu a revolução do 5 de Outubro. Muito
respeitado no País e no estrangeiro, foi escolhido para chefe
do Governo Provisório com funções de Presidente da
República. Foi o seu governo que adoptou a Bandeira Nacional
(29 de Novembro de 1910) e o Hino A Portuguesa.

Após a aprovação da Constituição foi deputado e, a 14 de
Maio de 1915 foi eleito Presidente da República. Assumiu as
funções de Chefe de Estado de forma simples e despre-
tensiosa, voltando às suas actividades de investigador quando
concluiu o mandato.

A sua obra constitui uma verdadeira enciclopédia da História
da Literatura Portuguesa: deixou nada mais, nada menos do
que 360 trabalhos publicados.
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14:30 A Alma E A Gente
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18:00 Sabores
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01:00 Os Mistérios De Fátima
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03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Sms - Ser Mais Sabedor
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          BENFICA X PORTO
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05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
        Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Magazine Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Magazine Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Bombordo
22:30 Trio De Ataque
00:00 Portugal À Vista
00:30 O País Em Memória
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
        Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Nós
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Eua Contacto - N. Inglat.
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Notas Soltas
16:30 Contra-Informação
16:45 Agostinho Da Silva
17:45 Bocage
18:30 Eua Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 As Obras Do Max
23:00 Prós E Contras
01:00 Latitudes
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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

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
Música, prendas, deporto.
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      514.277.7778
Eduino Martins, Cel.: 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

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500, Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor Carlos Figueiredo               514.704.0006

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

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
cliniquezarow.com/portugues.htm

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides        450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain                              514.710.0132

MÓVEIS
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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

12

† João Rebelo
1923 - 2006

Faleceu na cidade de Sherbrooke, no dia 31 de Janeiro, com a idade de 82
anos, o Sr. João Rebelo, arquitecto de renome na comunidade, esposo da
Sra. Natalia Arruda, naturais da cidade de Ponta Delgada, São Miguel,
Açores. Deixa na dor  sua esposa, seus filhos, Jean-Marie Rebelo, Manuel
Rebelo e Miguel Rebelo, seus irmãos, cunhados (as), sobrinhos(as),
primos(as), ordem de arquitectos seus conhecidos, assim como muitos
outros familiares e amigos(as). Uma liturgia da palavra foi celebrada no salão
funerário Magnus Poirier, presidida pelo diácono Joviano Vaz e animada com
cânticos pela Sra. Filomena Amorim.

Os seus restos mortais encontram-se sepultados no Cemitério de Laval.
A família, enlutada, vem por este meio agradecer a todos os que com a sua
presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos
difíceis da sua vida.

A todos o nosso sincero obrigado. Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de:

MAGNUS  POIRIER inc.
6520,rua St.Denis, Montreal.

Director: José Teixeira
Tel.:514-727-2847

Maria Travassos
Faleceu em Montreal, no dia 20 de Fevereiro de 2006, com 84 anos de idade,
Maria Travassos, natural da Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposa
de Antero da Cunha.
Deixa na dor seu esposo, seu filho Victor Travassos, seus netos Steven,
Katelyn e Vicky, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório de defunto realiza-se hoje, 22 de Fevereiro de 2006, das 14h às
17h, e das 19h às 22h. Uma missa de corpo presente terá lugar amanhã,
23 de Fevereiro, às 10h, na igreja da Missão Santa Cruz, seguindo depois
o cortejo fúnebre para o mausoléu St-Martin, onde irá a sepultar, em cripta.
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.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 26 de Fevereiro, pelas
11h30, na igreja da Missão Santa Cruz.

Carlos de Melo
Faleceu em Montreal, com 57 anos de idade, no dia
17 de Fevereiro de 2006, Carlos de Melo, natural do
Raminho, Terceira, Açores, filho dos já falecidos
José de Melo e Filomena Bertão. Deixa na dor seus
irmãs, 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 decorreu ontem, 21 de Fevereiro de 2006,
na Igreja St-Vincent Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre para o
cemitério Repos St-François d’Assise, onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

†

Joaquim José Lopes
1947 – 2006

Faleceu em Montreal, com 58 anos de idade, no dia
20 de Fevereiro de 2006, Joaquim José Lopes,
natural de Casevel, Santarem, Portugal, esposo de
Maria da Luz Silva.
Deixa na dor sua esposa, seu filho Johnny, sua mãe
Assonção do Rosário, suas irmãs Maria (Manuel
Oliveira), Maria Otília (Ramiro Fazenda), seus
sobrinhos René e Danny Oliveira, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral realiza-se hoje, 22 de Fevereiro de 2006, pelas 10h, na igreja da
Missão Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos
St-François d’Assise, onde irá 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.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o  dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 25 de Fevereiro, pelas 18h30,
na igreja da Missão Santa Cruz.

† José Luís Soares
1939 - 2006

Faleceu em Montreal, no dia 19 de Fevereiro de 2006,
com 66 anos de idade, José Luís Soares, natural das
Calhetas, São Miguel, Açores, esposa de Maria
Pacheco. Deixa na dor sua esposa, seus filhos Gary,
Olga e Margarida; seu irmão Luís; seus cunhado(a)s
Antonio (Margarida Pacheco), Jacinto (Carolina
Pacheco), Fatima (Manuel de Melo, José Pacheco,
Egualdina e Álvaro; sobrinho(a)s Deny (Nancy), Brianna,
Nelson (Nelia), Jason, Manuela (Leo), Sandy, Carlos, Vasco, Madelena,
Leonor, Walter Moniz, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu ontem, 21 de Fevereiro de 2006, na Igreja da Missão Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu Padre Pio, no
cemitério Repos St-François d’Assise, onde foi a sepultar, em cripta.
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.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7 o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 25 de Fevereiro, pelas 18h30,
na igreja da Missão Santa Cruz.

†
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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

EMPREGOS

ALUGA-SE

Procuramos pessoal para trabalhar
em “terrassement”. Salário a partir de
$14 sem experiência. Com
experiência, salário a discutir.

Contactar
Vitorino Morgado

(450) 656-5216

VENDE-SE

Les Entrepreneurs Bucaro
Companhia de construção procura

- chefe de equipa para colocação de “pavé-uni”,
- empregado geral para colocação de “pavé-uni”,
- um condutor de camião de 12 rodas, classe 1,

  com um mínimo de 3 anos de experiência.

Contacte Joe Bucaro
(514) 808-0419

MONTRÉAL – 5 X 4 1/2 e um
comércio (Salão de Cabeleireira).

Bom negócio.
Contactar (514) 973-7347

Enna Ltée.

Paisagista com ou sem experiência.
Trabalho na margem sul de Montreal.
Bom salário.

Contactar Sérgio:
(514) 213-6539

Cozinheiro com experiência em
cozinha portuguesa. Para um
restaurante na rua Bernard.

Pascal (514) 655-8467
Fábrica de roupa ‘Junior’ procura
pessoas para fazer amostras.
Excelente salário.

Contactar Stella:
(514) 277-4761

SERVIÇOS
OFERTA DE SERVIÇOS

Pessoa com experiência na
instalação de cerâmica e reno-
vações de cozinha e casa de
banho procura trabalho em
Montreal. Disponível imedia-
tamente.
Contactar (514) 543-3702

Cascais – Portugal
4 1/2 espaçoso, equipado, 2 quartos
de cama, 2 salas de banho. Próximo
da praia e estação de comboio. Mínimo
1 semana.

(450) 687-8891

EXCURSÕES

Procura-se
Mordomo (butler), solteiro, entre os 30-45 anos.

Para uma pequena quinta de 10 acres, com 2 cavalos e
5 alpacas, situada a uma hora norte de Montréal. Deve

falar Francês ou Inglês. Deve ter conhecimento na
preparação de refeições e tarefas domésticas, para uma

pessoa. Quarto mobilado fornecido. Deve ser muito
limpo e não deve beber.

Referências médicas e policiais exigidas. Contrato a
negociar para estrangeiros.

Enviar informações e retrato recente para:
P.O. Box 154, Succ. Ahuntsic, Montréal, Qc, H3L 3N7

Cozinheiro com experiência na
preparação de pequenos-almoços.
Tempo inteiro.

Contactar Afroditi:
(450) 689-5324

Organiza-se passeio à cabana
do açúcar, no dia 26 de
Fevereiro.

Contactar Beatriz
Lourido

(514) 286-1972

Oldsmobile Alero 2002, 4 portas.
Automático. Ar condicionado. Todo
equipado. 47000 km. Balanço de
garantia GM. $8475.

Tel.: (514) 910-7091

CARROS

Escritório de Representação

Portugal: A nova Lei
do Arrendamento Urbana
Esta semana, o Presidente da República promulgou a Lei do
Arrendamento Urbano, a qual, deverá, cumpridos os calendários
previstos, entrar em vigor dentro de 120 dias. Em “Comentário do
Totta” anterior, já tínhamos abordado o tema do arrendamento
habitacional. Na medida em que as diferenças entre as novas
normas relativas ao arrendamento habitacional e comercial são
reduzidas, voltamos a analisar os temas comuns e depois destacamos
alguns dos pontos específicos do arrendamento comercial.

Regras comuns
A Nova Lei do Arrendamento Urbano aplica-se a todos os contratos
de arrendamento realizados antes de 1990, para o arrendamento
habitacional, e contratos realizados antes de 30 de Setembro de
1995, para o arrendamento comercial.
O processo de actualização da renda decorre de acordo com os
seguintes passos: 1) o proprietário solicita a actualização do imóvel
para fins de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 2) o valor
patrimonial assim obtido é corrigido de um coeficiente de correcção
do imóvel, que varia entre 1,2 para imóveis em estado “excelente”
e 0,5 para imóveis em “péssimo” estado de conservação; 3) a nova
renda mensal resulta da aplicação de uma taxa de 4% ao valor
patrimonial obtido, dividido por 12; 4) a transição para a nova renda
pode ocorrer num período entre 2 e 10 anos, em função de vários
casos; e 5) o inquilino passa a pagar, de forma progressiva, a nova
renda. No ano de aplicação plena da nova renda, esta será alvo de
ajustamento pela inflação acumulada desde o início.
Por exemplo, se um imóvel é avaliado em 100 mil euros, e o
coeficiente de conservação é de 1,0 (estado “bom”), a nova renda
será de 4% desse valor, ou seja, 4 mil euros anuais, ou, em termos
mensais, de 333 euros. No entanto, a transição para a nova renda
não é automática.

Arrendamento habitacional
Esse prazo, no arrendamento habitacional, varia entre 2 e 10 anos.
O prazo de 2 anos aplica-se a arrendatários com idade inferior a 65
anos e com rendimento anual bruto corrigido (ainda a definir como
é calculado) superior a 15 salários mínimos; se o rendimento for
inferior a 15 mas superior a 5 salários mínimos nacionais, o prazo
é alongado a 5 anos. Se o rendimento for inferior a 3 salários
mínimos, ou o arrendatário tiver mais de 65 anos, o prazo é de 10
anos, e há direito a atribuição de um subsídio de renda, em moldes
ainda a definir por regulamentação do Estado.
O aumento anual da renda é de 1/4 ou de 1/9 da diferença entre a
renda antiga e a renda nova, no caso de transição em 5 ou 10 anos,
mas sujeitos aos limites de aumentos anuais de 50 euros, no
primeiro ano, e de 75 euros nos anos seguintes.
No caso de realização de obras pelo inquilino, desde que autorizadas
pelo senhorio, há lugar a uma compensação em termos da renda a
pagar (é considerado qual seria o estado de conservação do imóvel
sem a realização das obras), e, no caso de cessação do contrato,
o inquilino pode ser indemnizado pelas obras realizadas.
Se o estado de conservação for mau, o senhorio será obrigado a
realizar obras, sem o que não pode aumentar as rendas. Há
transmissão dos contratos para os cônjuges ou quem viva em união
de facto, e ainda ascendentes ou filhos quando estejam dependentes
por razões financeiras ou de saúde.

Arrendamento Comercial
Como mencionado, as rendas serão actualizadas para todos os
contratos realizados antes de 30 de Setembro de 1995. O processo
de cálculo da nova renda é, em tudo, semelhante ao resultante dos
5 passos mencionados para o arrendamento habitacional. O período
de transição para a plena actualização das rendas pode ser de 5 ou
10 anos.
É de 10 anos nos casos em que o locatário seja uma micro-empresa,
arrendatários em nome individual ou instituições religiosas ou sem
fins lucrativos. Deve, contudo, ter menos de 10 trabalhadores ao
serviço e um volume de negócios anual inferior a 7 milhões de euros.
Deve ainda ter um balanço total anual inferior a 5 milhões de euros.
O regime de transição é encurtado a 5 anos se se tratar de uma
grande empresa, mas igualmente de uma Pequena ou Média
Empresa, ou se tiver mais de 10 trabalhadores, um volume de
negócios superior a 7 milhões de euros e um balanço total superior
a 5 milhões de euros.
No caso do arrendamento comercial, não há limite ao montante
anual de actualização da renda, como existe no arrendamento
habitacional.
Se a empresa estiver encerrada há mais de um ano, não há qualquer
faseamento da transição para a nova renda. A actualização é
igualmente imediata para o caso em que haja um trespasse ou
locação do estabelecimento após a entrada em vigor da lei.
A questão do trespasse é importante, porque vai ser extinto com
a nova legislação. O senhorio passa a deter o poder de denunciar
o contrato de arrendamento de duração indeterminada com pré-
aviso de 5 anos. Ou seja, todos os contratos podem ser extintos
ao fim de 5 anos, o que retira espaço à cobrança de trespasse, em
caso de cedência de estabelecimento. Por outro lado, a renda, em
caso de trespasse, é imediatamente actualizada, o que igualmente
retira valor ao trespasse do estabelecimento (que, na legislação
anterior – e ainda em vigor – permitia a continuação do contrato nas
condições iniciais).
Nos arrendamentos comerciais, em caso de morte, só há lugar a
transmissão de contrato em caso de haver um sucessor que já
explore em comum com o arrendatário, o espaço comercial, há mais
de 3 anos. O sucessor dispõe de 3 meses após a morte do
arrendatário para comunicar ao senhorio a vontade de continuar a
explorar o estabelecimento.
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Procura-se espaço num contentor,
para a zona de Aveiro ou centro do
país.

(450) 672-4687

Homem com experiência em “pavé-
uni” e muros de blocos. Salário a
discutir.

Contactar Joe
(514) 891-6461
(514) 913-5719

Jornaleiro para equipa de colocação
de “pave-uni” e muros. Emprego
permanente, a tempo inteiro. Muito
bom salário. Margem sul de Montreal.

Tel.: 450 447-7867
Telemóvel: 514 885-3306

VÁRIA

A Voz  de Portugal
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www. avozdeportugal.com
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Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

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

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Liga abre processo a Rui
Costa por denúncia do Spor-
ting. O árbitro Rui Costa, do Porto,
está a contas com um processo
disciplinar por parte da Liga de Clubes
devido a factos alegadamente
ocorridos no encontro Sporting-
Marítimo, realizado no passado dia
21 de Janeiro.

Adriano (Inter) suspenso
por dois jogos. O avançado
brasileiro do Inter de Milão, Adriano,
foi suspenso por dois jogos por ter
agredido o defesa do Livorno,
Alessando Grandon, durante o jogo
do campeonato italiano entre as duas
equipas, no último sábado, anunciou
a Federação italiana de futebol.

LIGA DOS CAMPEÕES: Sor-
teio dos quartos-de-final a
10 de Março. O sorteio para os
quartos-de-final da Liga dos Cam-
peões vai realizar-se a 10 de Março
próximo num hotel de Paris, numa
cerimónia em que será apresentado
o novo Troféu, indicou a UEFA.

João Ferreira no clássico
Benfica-FC Porto. A Liga de
Clubes decidiu nomear o árbitro João
Ferreira, de Setúbal, para o aguardado
clássico deste domingo entre Benfica
e FC Porto, na Luz, relativo à 24.ª
jornada do campeonato português.

Cristiano Ronaldo novamen-
te na rota da Juventus. O
português Cristiano Ronaldo volta,
esta terça-feira, a ser colocado como
alvo do interesse da Juventus, clube
que, alegadamente, conta com a
vontade do Manchester United em
vender o jogador.

Rogério Gonçalves chega a
acordo com o Leixões. Está
confirmada a «chicotada psicológica»
no Leixões. Rogério Gonçalves já não
é o técnico do Leixões, tendo ontem
chegado a acordo para a rescisão de
contrato.

Dias Ferreira e Soares Fran-
co em reunião com Roquet-
te. Dias Ferreira, anunciado candi-
dato às eleições do Sporting, esteve
reunido com o actual presidente, Filipe
Soares Franco, num encontro
promovido no escritório de José
Roquette, na zona de Belém.

«Helton na selecção brasi-
leira? Não sei de nada», diz
Zagallo. As exibições de Helton ao
serviço do FC Porto, clube onde
relegou Vítor Baía para o banco de
suplentes, não serão suficientes para
que o guarda-redes seja chamado à
selecção brasileira para o Mundial-
2006, segundo deixou antever Mario
Zagallo, membro da comissão técnica
da «canarinha»

F.C. Porto: Quaresma acelera
para a Luz. O F.C. Porto trabalhou
ontem no Centro de Treinos de Gaia,
efectuando uma sessão ligeira de
recuperação após o triunfo de
domingo sobre o Marítimo. A equipa
descansou ontem e regressa aos
trabalhos amanhã, com duas sessões
que servirão para preparar o embate
com o Benfica.
Grande novidade no treino foi a
presença de Quaresma, que trabalhou
sem qualquer limitação. O extremo
cumpriu um jogo de castigo e está
totalmente disponível para a
deslocação ao Estádio da Luz, assim
como Pepe. Quem continua a
recuperar de lesões é Bruno Moraes,
Sokota e César Peixoto, baixas
garantidas para o encontro com os
encarnados.

VERMELHO DE PROIBIDO
O Benfica não resistiu perante a febre vito-

riana, que funcionou como gripe para as aspi-
rações da águia. Na semana que se diz ser
decisiva para o clube da Luz, uma versão precoce
do filme interpretado por José Peseiro no Sport-
ing, no final da época passada: Koeman vai
discutir com o Liverpool a continuidade na Liga
dos Campeões e com o FC Porto o direito de
manter-se, de facto, na luta pelo título nacional.
Pois bem, para começar, a situação atingiu o
vermelho do perigo, porque, tão mau como o
resultado, foi a exibição. O Guimarães, que luta
desesperadamente para fugir aos lugares de
descida, ganhou de forma incontestável, levando
à loucura os milhares de adeptos que acom-
panharam a equipa no cordão humano desde o
hotel até ao estádio e, depois, não pouparam no
apoio, já nas bancadas. O Benfica conseguiu
nada contra esta força e agora tem outras
também muito fortes pela frente... O FC Porto
desta vez não perdoou e, vencendo o Marítimo,
alargou o fosso para oito pontos em relação ao
adversário do próximo fim-de-semana. Não fugiu
foi ao Sporting, que também cumpriu a obriga-
ção de vencer em casa, na circunstância, o Paços
de Ferreira. Dizem os números que de forma
mais calma, mas mentem, porque, aos 87', ainda
o resultado estava 1-0. Seja como for, os leões de
Paulo Bento são candidatos ao título e têm tudo
a beneficiar do clássico que decorrerá na Luz...
desde que vençam em Coimbra. À espreita
continuam Braga e Nacional, ambos vencedores
nos campos do penúltimo e do último, respec-
tivamente. Os bracarenses passaram mesmo o
Benfica na classificação e os madeirenses estão
a um escasso ponto. O Boavista venceu o Rio Ave
e está logo a seguir, pronto para o assalto. Registo
para a maré de golos em Barcelos, onde o Gil

Vicente bateu a Académica por 4-3, ficando a
respirar um pouco melhor. A vida dos estudantes
está complicada.

Uma vitória pode dar um lugar... na Liga dos
Campeões. Este é o prémio que Carlos Brito,
eventualmente, poderá saborear a breve prazo,
na sequência do sexto triunfo consecutivo na
Liga e que lhe vale o pleno desde que começou
a segunda volta do campeonato: somou 18 pontos

que o colocam não apenas no objectivo do lugar
europeu, como o deixam à porta da prova mais
apetecida. Tudo isto sem grandes alaridos, antes
com exibições convincentes e eficazes.

Turim 2006: português cumpre
objectivo no esqui de fundo

O português Danny Silva, único representante nacional nos
Jogos Olímpicos de Inverno, cumpriu o seu objectivo de chegar
ao fim na prova de 15 quilómetros de esqui de fundo, uma das
provas clássicas da competição, que também é conhecida como
«cross-country».

Apesar das condições muito adversas, com forte queda de neve
e vento, o representante lusitano conseguiu terminar a prova, no
94º lugar, a cerca de dezasseis minutos do primeiro classificado,
Andrus Veerpalu, da Estónia. Danny ainda chegou a estar em
segundo lugar nos primeiros metros, mas aos dois quilómetros de
prova já estava na cauda da classificação, nunca conseguindo
recuperar a desvantagem.

À frente do português ficaram atletas com igual falta de
participação nestas provas, como o queniano Philip Kimely Boit ou
um iraniano, um etíope e um brasileiro. Para trás ficaram apenas
atletas do Nepal, da Costa Rica e da Tailândia.

Classificação
1. Andrus Veerpalu (Estónia), 38:01.3
2. Lukas Bauer (Rep. Checa), a 14.5
3. Tobias Angerer (Alemanha), a 19.2
94. Danny Silva (Portugal), a 16:32.8 segundos

O Benfica derrotou ontem o Liverpool por 1-0 na primeira mão dos oitavos-de-final da
Liga dos Campeões. O único golo da partida foi marcado aos 83 minutos, por Luisão. A
eliminatória vai ser decidida em Anfield Road, no dia 8 de Março.

Liga dos Campeões:

Luisão coloca Benfica em
vantagem na eliminatória

Ronald Koeman não arriscou
e alinhou de início um meio
campo defensivo, já que pres-
cindiu de um médio criativo
para apresentar três defensivos:
Petit, Manuel Fernandes e
Beto, este último muito contes-
tado pelos adeptos devido aos
constantes passes errados. Uma
opção táctica que provocou a
morte da criatividade do Ben-
fica, já que não houve no meio
campo um jogador que tivesse
a capacidade de manter a posse

de bola nos seus pés, um joga-
dor que pensasse no jogo. A-
liás, o encontro no primeiro
tempo foi uma autêntica desi-
lusão, já que as duas equipas
apostaram sobretudo em não
sofrer golos (não houve uma
real ocasião de perigo nos pri-
meiros 45 minutos).

O clube da Luz melhorou no
segundo tempo principalmente
devido à entrada de Karagou-
nis no lugar de Beto, aos 57
minutos, principalmente por-

que ganhou a posse de bola e
teve um cérebro no meio cam-
po. No entanto, as ocasiões de
golos também foram escassas,
tanto para o Benfica como para
o Liverpool.

Quando todos esperavam o
empate, o clube da Luz marcou
aos 83 minutos. Petit cobrou
uma falta e Luisão, de cabeça,
inaugurou o marcador, um
golo que coloca o clube da Luz
em vantagem na eliminatória.

O sonho continua vivo...
Ficha do jogo:
Estádio da Luz, em Lisboa

Árbitro: Konrad Plauz
BENFICA
Moretto; Alcides, Luisão, An-

derson e Léo (Ricardo Rocha,
86); Petit e Beto (Karagounis,
57); Robert (Nélson, 76), Ma-
nuel Fernandes e Simão; Nuno
Gomes

Treinador: Ronald Koeman

LIVERPOOL
Reina; Finnan, Hyypia,

Carragher e Riise; Sissoko
(Hamann, 4), Luis Garcia, Xabi
Alonso e Kewel; Morientes
(Gerrard, 77)e Fowler (Cissé,
66)

Treinador: Rafael Benitez

Cartão amarelo: Luis Garcia
(40 segundos), Beto (29) e
Hamann (53)

Golo: Luisão (83)

Leia e divulge
A Voz de Portugal

RTP
SP

SP
SP

SP
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Novela Liedson com final feliz
A renovação do jogador brasileiro do Sporting demorou,

custou mas finalmente ficou consumada, na quarta-feira
passada. Liedson permanecerá em Alvalade até 2010, num
investimento que ascende os 8,5 milhões de euros.

Depois de mais de um ano de negociações, muita polémica à
mistura e muita “cobiça” por parte de outros clubes Europeus, o
Sporting conseguiu finalmente prolongar o vínculo que o acaba
de ligar a Liedson, por mais quatro temporadas.

Numa conferência de imprensa, marcada precisamente para o
efeito, no Estádio José Alvalade, Liedson, o seu procurador: Renato
Silva, o seu empresário: Gilmar Veloz, assim como Carlos Freitas
mostraram o seu contentamento pela continuidade do jogador no
clube. De igual forma, também não é de admirar que os adeptos
leoninos estejam satisfeitos com a renovação do jogador pelo Sport-
ing. Isto porque, Liedson foi sempre eleito pelos adeptos como um
dos elementos chave no percurso do clube pela Taça UEFA, assim
como um dos principais responsáveis pelo bom momento que o
Sporting vive actualmente na Liga. Tudo isto, porque foi o próprio
jogador que acabou por relançar a equipa de Alvalade na corrida
pelo Campeonato da presente época, ao apontar dois golos frente
ao grande rival Benfica.

De igual forma Liedson é o melhor marcador da equipa e em
duas épocas e meia no Sporting, já apontou 65 golos, nos quais se
destacam os 13 já marcados na corrente época, o que faz com que
o avançado esteja na luta, palmo a palmo, com Nuno Gomes e
André Pinto, na conquista pelo troféu de melhor marcador.

Contrato
Liedson cumprirá o resto da corrente temporada pelo contrato

actual, mas com a assinatura do novo vínculo que arranca no início
da próxima temporada, o jogador brasileiro verá melhorar
substancialmente o seu salário, no limite estabelecido pela
sociedade desportiva leonina, recebendo assim por volta dos 75
mil euros por mês.

Segundo o comunicado da equipa “verde e branca” à Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários, o investimento total dos leões
foi de 8,5 milhões de euros.

A hora de Polga
Com a renovação de Liedson, o próximo nome a ser posto na

mesa, para uma eventual renovação, é mesmo a do central: Ander-
son Polga, que está em Alvalade desde a época de 2003/2004.

As negociações com o jogador estavam pendentes da conclusão
do acordo com o avançado brasileiro, mas uma vez que Liedson
já assinou e que Polga está também em fim de contrato, o Sport-
ing deve apresentar nos próximos dias uma proposta aliciante para
a manutenção do defesa brasileiro.

“O sonho comanda a vida!”
Pela quarta vez, o Benfica vai ter pela sua frente, numa Liga dos

Campeões, os Ingleses oriundos de Liverpool.
A tradição tem ditado uma clara superioridade por parte da

equipa oriunda das terras de “sua majestade”, já que nas três
ocasiões anteriores os mesmos saíram sempre vitoriosos. Por esse
mesmo motivo não é de admirar que os adeptos mais
supersticiosos do clube da terra dos legendários Beatles tenham
ficado notoriamente satisfeitos com a sorte que lhes ditou o sorteio.
Mas, nem tudo vão ser rosas para os Ingleses, uma vez que o Sport
Lisboa e Benfica, já deixou bem claro nesta época, que não se
intimida com “gigantes” Ingleses e que pode mesmo voltar a
surpreender, depois de ter eliminado e humilhado o Manchester
United, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Confrontos lendários:
Com um “curriculum” já bem recheado de confrontos, estas

duas equipas defrontaram-se pela primeira vez na longínqua época
de 1977/1978, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde
os “encarnados”, liderados por John Mortimore, foram facilmente
afastados da prova. Primeiramente com uma derrota, na “Luz”, por
2-1, e posteriormente em Anfield Road, onde o Liverpool, que era
detentor do troféu, venceu o Benfica por 4-1. Nesse mesmo ano,
O Liverpool acabaria por revalidar o título de Campeão Europeu,
tendo vencido na final o Clube Brugge KV, pela vantagem mínima.

Seis anos depois, e precisamente na mesma fase da prova, as
duas equipas voltaram a encontrar-se, primeiramente em
Inglaterra onde a equipa da casa venceu por 1-0 e 15 dias depois,
na capital portuguesa. O Benfica, liderado por Sven-Goran
Eriksson, acabaria por ser derrotado por 4-1, num jogo em que
Ronnie Whelan claramente se destacou por ter marcado dois golos.

Mais uma vez o Liverpool depois de derrotar o Benfica acabaria
por se sagrar Campeão Europeu, desta feita frente ao AS Roma,
após desempate por grandes penalidades.

Na época de 1984/1985, as duas equipas encontraram-se pela
última vez no torneio, desta feita, logo na segunda eliminatória. Na
primeira-mão, jogada em Anfield Road, o Benfica voltou a ser
derrotado por 3-1, mas na segunda-mão a equipa da Luz acabaria
por conseguir a única vitória, até hoje, frente aos Ingleses, pela
margem mínima.

Porém o resultado não foi suficiente para que o Benfica passasse
à fase seguinte, ficando assim a um golo do apuramento.

Historial
O passado do Benfica face a equipas Inglesas, não é, no entanto

marcado apenas por desilusões e más memorias. Voltando atrás
no tempo verificamos que na época de 1961/1962, os lusos
eliminaram o Tottenham, e já na época de 1991/1992 tinham
mesmo ultrapassado o Arsenal.

Neste ano o Benfica não teve uma tarefa fácil, tendo sido
confrontado com um grupo bastante complicado. Das equipas do
Grupo do Benfica foram apuradas obviamente a equipa da “Luz”
e o Villareal CF.

A verdade é que o jogo que acalenta a esperança dos
encarnados, sobre uma possível vitória contra o Liverpool, foi o da
derradeira jornada da fase de grupos, na qual o Benfica derrotou
o favoritismo do Manchester United, precisamente uma das
maiores equipas das terras de “sua majestade”.

Curiosamente foi mesmo a equipa inglesa a adiantar-se no
marcador por Paul Scholes. Porém os “encarnados”, decidiram
pregar uma partida ao destino dos Ingleses, e reagiram muito bem,
marcando dois golos de encher o olho. Geovanni e Beto foram os
heróis dessa noite, que muitos designaram de “gloriosa”.

Já o Liverpool ultrapassou a fase de grupos sem qualquer
derrota, vencendo três encontros e empatando os restantes, frente
ao Chelsea, de José Mourinho.

Com uma clara superioridade dada ao Liverpool, o Benfica vai
esta terça-feira tentar inverter a tradição e continuar em busca de
um sonho há muito tempo desejado pelos adeptos e responsáveis
pelo clube.
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Líder não cede
O FC Porto, líder do campeonato, não cedeu e venceu o Marítimo por 1-0. O golo solitário

da partida foi apontado por Raúl Meireles num bom remate de fora da área aos 21 minutos da
primeira parte. O FC Porto mantém os 5 pontos de adianto para o Sporting e vai à Luz com 8
de avanço sobre o Benfica. O FC Porto teve um teste de fogo ao jogar sem a sua estrela do
momento, Ricardo Quaresma. Com o “playmaker” Diego afastado dos convocados, o FC Porto
tinha de encontrar outras formas de organizar o seu futebol. Na defesa, Bruno Alves ocupou
o eixo da defesa no lugar habitualmente a cargo de Pepe. O Marítimo tentou jogar um jogo
aberto procurando sempre organizar futebol ofensivo e disputar o jogo taco a taco. O golo
solitário da partida apareceu num lance individual de Raúl Meireles que se aproximou da área,
encontrou espaço e rematou com confiança para o golo portista. Destaque ainda para o lance
caricato onde Willians salvou a bola de cabeça em cima da linha. Carlos Xistra apontou para a
marca de penalty e mostrou o cartão vermelho
ao brasileiro. O árbitro alterou posteriormente
a sua decisão após consultar o seu auxiliar. Um
lance pouco habitual no futebol.

Na segunda parte, Co Adriaanse renovou o
ataque, mas Jorginho e Hugo Almeida não
conseguiram aproveitar as boas ocasiões que
tiveram para tranquilizar a equipa da casa.
Destaque para uma excelente defesa de Helton
a cabeceamento de Zé Carlos, e a um estron-
doso remate ao poste do infeliz McCarthy. O
FC Porto conquistou 3 preciosos pontos que
permitem uma deslocação tranquila ao estádio
da Luz na próxima jornada.

Paulo Bento voltou a ser aluno…
Paulo Bento voltou não ao banco da escola, mas sim à condição de aluno. O treinador do

Sporting é um dos 33 alunos do Curso de Treinadores UEFA Advanced (III Nível). É o número
25 de uma lista onde constam nomes como o de Rui Barros, adjunto de Adriaanse no F.C. Porto,

e Hélio Sousa, técnico do V. Setúbal. Chegou bem cedo para o primeiro
dia de um curso que só irá terminar em Julho. «Estou a gostar e penso
que todos vamos gostar porque vimos dialogar, aprender, conviver e
é sempre importante confrontarmo-nos com novas ideias. Nunca
vamos saber tudo e aqui vimos também para evoluir. Vamos
confrontar-nos com novas ideias e reencontra-me com pessoas que
também foram meus colegas e porque em termos legais tenho de ter
este nível. Foram as primeiras horas do curso e falámos apenas sobre
uma das disciplinas. Nada de especial», diz.
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