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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606

Paul Martin lança a campanha
“Vou fazer o meu melhor!”», decla-

rou o primeiro-ministro Paul Martin à
saída ontem de manhã da sua visita à
governadora-geral, Michaëlle Jean,
que acabou por consentir o dissol-
vimento do 38o Parlamento do Canadá
e de agendar eleições gerais para o 23
de Janeiro próximo.

O primeiro-ministro, extremamente
cons-ciente do humor dos eleitores e
dos riscos de encontrar-se, nova-
mente, num governo mino-ritário,
reconheceu na segunda-feira que a
batalha que se anuncia será difícil e
que os obstáculos serão numerosos
para o seu partido.

Os liberais deverão nomeadamente
recuperar da “sombra” do escândalo
das comanditas durante a longa
campanha invernal anunciada e deve-
rão, igualmente, tentar convencer os
cidadãos, que após doze anos no
poder, o partido Liberal merece ainda
governar. Paul Martin prometeu, à
saída do Salão Cortina, uma cam-
panha mais ou menos limpa, ao afirmar

“vou fazer campanha sobre o meu
balanço e sobre o futuro deste país.
Mas, naturalmente, não deixarei de
sublinhar aos Canadianos as grandes
diferenças de ponto de vista entre mim
e Stephen Harper”, o chefe do Partido
Conservador e o seu principal adver-
sário.

O Sr. Martin censurou os partidos
da oposição por terem forçado estas
eleições em pleno Inverno. Confirmou
que haverá uma pausa durante o
tempo das festas porque, justificou “a
última coisa que um Canadiano quer
ver à sua porta no Natal, é um político.
Penso que durante o Natal os Cana-
dianos querem celebrar em paz”,
acrescentou.

Não obstante a campanha eleitoral
vir a ser uma das mais longas dos
últimos anos, dado que estender-se-á
durante 56 dias, menos alguns dos
dias de feriados festivos.

O primeiro-ministro, à saída, não

Cont. na pág. 2

Paul Martin lança a campanha

Todas as informações na página 3
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Agenda comunitária
Escola de música

A escola de música da Banda da Nossa Senhora dos Milagres
está aberta a todos os apaixonados de música. Cursos grátis a
todos às quartas e sextas-feiras, no 6024, Hochelaga. Para
informações:  (514) 254-4647 ou Duarte Farias (514) 388-9152.

ESTAGIAR EM PORTUGAL
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os

seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua
área de jurisdição consular e informa que o prazo de entrega
de candidaturas ao programa “Estagiar em Portugal”, foi
prorrogado até 15 de Dezembro de 2005. O Consulado–Geral
recorda que o referido programa visa levar a Portugal jovens
recém graduados com idade compreendida entres os 18 e 35
anos que se encontrem  desempregados, para efeitos de
aperfeiçoamento profissional.

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

Noite de Fados no Clube
Portugal de Montreal

O Clube Portugal de Montreal organizou no
passado sábado, dia 26 de Novembro uma noite
de Fados.

Depois de um saboroso jantar, um copinho e
conversas com amigos e conhecidos, eis que se
iniciou a tão esperada parte do serão que era o
Fado.

Vítor Vilela lançou o seu primeiro CD, intitu-
lado O Ardina de Lisboa. Vítor Vilela deu voz e
expressão à alma de um povo. Em comunhão
espiritual e em suprema aliança com o toque
rasgado e puro da guitarra e da viola, tocadas por
José João e Francisco Valadas, a voz, a palavra e
música fundiram-se. Parabéns pelo êxito e votos
de muito sucesso para este amigo.

Boas prestações dos fadistas: Cristina Rodri-
gues que “amadureceu”, continuando a dar o
seu melhor; Carlos Rodrigues cantou com
carinho e ternura, ternura esta que transparece
não só quando canta, mas também ao falar, num
tom meigo e quente; fiquei impressionada com o
talento expresso pela jovem fadista luso-descen-
dente Sílvia Moniz e um fadista que já vem sendo
habito deslocar-se de Filadélfia a Montreal para

participar nesta noite de fados, o Francisco
Meireles, cantou-nos o fado com uma voz bela e
suave.

O Clube Portugal de Montreal preparou com
toda a atenção e fervor esta noite de fados e
ninguém se arrependeu de estar no salão do
Clube Portugal de Montreal.

O Vitor Vilela quere dizer obrigado ao Clube
Portugal para a sua ajuda a o promover.

Passagem de ano na Associação
Portuguesa do Canadá
A A.P.C. organiza uma grandiosa passagem de ano, no 31 de
Dezembro de 2005, pelas 19h, na sua sede. Animação musical
pelo conjunto renovação. (514) 844-2269 ou (514) 729-8403

Natal das Crianças na A.P.E.S.
A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza o Natal das
Crianças, no sábado 17 de Dezembro, com a presença do Pai
Natal, que distribuirá prendas às crianças presentes. 6024, rue
Hochelaga – Montreal. (514) 254-4647

Jantar no Sport Montréal e Benfica
O S.M & Benfica organiza um jantar no dia 10 de Dezembro, pelas
19h30, na sua sede. Animação musical pelo conjunto Duarte &
DJ X-Men. Entrada livre para sócios com cota em dia. 100,
Bernard O. (514) 273-4389

Natal do Doente na Missão Santa Cruz
A Missão Santa Cruz organiza, no 11 de Dezembro, o Natal do
Doente. O programa terá início às 11h30 com a eucaristia.
Serviço de almoços e bar. Bilhetes à venda na secretaria, situada
no 60 Rachel Oeste, até ao 9 de Dezembro. (514) 844-1011

Jantar dos Sócio do Clube Pt de Mtl
O Clube Portugal de Montréal organiza um jantar do Dia do
Sócio, no sábado 3 de Dezembro, pelas 19h00. Jantar abri-
lhantado pelo “Duarte & DJ X-MEN”. 4397, Boul. St-Laurent, em
Montréal. (514) 844-1406.

faltou de fazer o balanço dos sucessos do seu
governo, no-meadamente no seu desem-penho
económico, o melhor de toda a história deste país,
insis-tiu, precisando terem sido cria-dos 400.000
empregos e que a taxa de desemprego actual ao
Canadá era a mais baixa dos 30 últimos anos.

Por último, atingiu directa-mente Stephen

Paul Martin lança a campanha
Cont. da pág. 1

Harper (PCC), acusando-o de considerar o
governo como uma instituição sem grande papel
a desem-penhar.  Recordou mais que Gilles
Duceppe, o chefe do Bloco Quebequense, deseja
apenas uma coisa: conseguir a soberania do
Quebeque em detrimento da prosperidade
económica do país.

5o Gala do Carrefour des Communautés du Quebeque

Dr Manuel Cardoso condecorado
Conceição Correia

No sábado dia 26 de Novembro no Hotel Ritz
Carlton, com a presi-dência de sua Ex.cia o
Ministro da Agência de desenvolvimento econó-
mico do Canadá para a região do Québec e
Ministro responsável
pela Francofonía, Jac-
ques Saada e com a
presençça de Lise
Thériault, Ministra
da Imigração  e das
Comunidades Cultu-
rais do Québec e mui-
tos outros convidados
de honra, provenien-
tes das mais diversas comunidades culturais,
pelo segundo ano consecutivo um membro da
nossa comunidado foi homenageado.

Bem conhecido médico da nossa comuni-
dade, o Dr. Manuel Rufino Cardoso, nasceu na
cidade do Porto e emigrou para o Canadá na
companhia de seus pais em 1968, é casado com
a Dr a Marguerite Cardoso e tem dois filhos Oliver
de 17 anos e Adrian de 19 anos. O Dr. Cardoso foi
nomeado para receber uma medalha na área da
Ciência e da Saúde. Com o seu impressionante
Curriculum Vitae, o Dr. Cardoso, impres-sionou
os membros do júri do Carrefour des Commu-
nautés du Québec, que foi criado em 2001 para
enaltecer e agradecer a contribuição de mem-
bros das comunidades culturais do Québec, ao
desenvolvimento económico, social e cultural.

Apresentado com orgulho, pelo seu amigo
intímo e premiado com o “Oscar” em 2004,
Duarte Miranda (Vice-Presidente reformado de
RBC Financial Group), Dr. Cardoso, homem
simples que trabalha na sombra e que não gosta
de glórias, corou ao ser tão altamente elogiado
pelo seu amigo de longa data.

Seu filho Oliver, sua esposa Dra Marguerite, e
os amigos que lhe faziam companhia, ouviram
atentamente a descripção do homem que amam
e apreciam. Histórias do seu tempo de estudante
que previam já, uma carreira determinante e
cheia de êxito, serviram para dar a conhecer o
carácter do Dr Cardoso.

Segundo as palavras de Duarte Miranda, o Dr
Cardoso foi condecorado pelo seu valor como
médico, pelo seu impressionante percurso de
vida profissional, mas, sobretudo pela sua
perseverança, pelo seu lado humano e pelo seu
trabalho junto dos menos favorecidos da nossa

comunidade. O Dr Cardoso, recebeu das mãos
de Lise Theriault e de Duarte Miranda a medalha
e a placa que lhe foram atribuidas. No seu
discurso, num françês impecável, Dr Cardoso

lembrou os valo-
res que o seu avô
e que o seu pai
lhe transmiti-
ram, lembrou as
etapas mais im-
portantes da sua
vida, agradeceu
ao seu filho, a sua
esposa, aos seus
amigos, ao Dr.

Carlos Oliveira, Consul Geral, á comunicação so-
cial portuguesa, ali presente. Agradeceu ao
Carrefour des Communautés pelo reconheci-
mento que lhe foi feito, e afirmou que a sua maior
felicidade será a de saber que soube transmitir
aos seus dois filhos, os mesmos valores que rece-
beu das suas origens.

A imagem que retive, desta noite de Gala
multicultural, repleta de paz, de fratinidade, de
emoções, onde as novas vagas de imigração
predominávam, foi a de Oliver, primeiro de pé, a
aplaudir o pai.

Obrigada Dr. Cardoso, pelo convite, pela
amizade e muitos parabéns.
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Eleições na Casa dos Açores do Quebeque
As mais participadas de sempre

Texto e fotos de António Vallacorba

A Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec) esteve reunida em
Assembleia-Geral Ordinária no passado domingo para a eleição de
novos corpos gerentes do Conselho de Administração (CA) e do
Conselho Fiscal e de Deontologia (CFD).

Um número sem precedente de sócios (98), na companhia de
familiares e amigos, fez com que estas eleições tivessem sido
rodeadas de muita expectativa e das quais, esperada ou
inesperadamente, Damião Sousa, ex-presidente e actual secretário
do CD, acabou por sair  vencedor na dispusta para a posição mais
importante e aquela que mais suscitou interesse - a de presidente
do CA.

Registo, também, para o exemplar trabalho da mesa das
eleições, presidida por Emanuel Linhares, coadjuvado por Carlos
Saldanha, secretário, Manuel A. Pereira e Benjamim Moniz,
ambos escrutinadores.

O acto eleictoral, para preechimento de cinco vagas no CD,
produziu duas apenas, por falta de candidatos e, naturalmente, de
interesse, não obstante a visível presença de inúmeros sócios,
tendo ficado mais uma vez provado que são muitos os que criticam,
mas poucos os que dão o corpo ao manifesto.

Consequentemente, foram eleitos Fernando Pacheco e Paula
Ferreira, ficando para mais tarde a opção de escolha do CD para
o preenchimento ou não de elementos para as três outras vagas.

Tendo sido apurados os nomes dos dois candidatos para a
posição de presidente do CA, Gil do Couto e Damião Sousa, am-

bos dirigiram ao eleitorado breves palavras de apresentação
pessoal e/ou do que poderão fazer para benefício desta
colectividade.

Quer um, quer o outro, deles ficou assente a gratificante ideia
de dar espaço mais evidente aos jovens. Algo que, na opinião do
Damião, faz parte do objectivo geral de todas as Casas dos Açores,
tal como acabou de testemunhar durante a VIII Assembleia-Geral
do Conselho Mundial das Casas dos Açores, em reunião
recentemente efectuada em Winnipeg, no Manitoba.

Paralelamente, falou do seu desejo em dar andamento a
projectos que lhe são queridos e que por motivo de mudança na
prévia administração, não chegaram ao fim.

Gil do Couto, por sua vez, lamentou o facto de um ano ser pouco
tempo para implementar também os projectos em carteira , e
daqueles  sócios que “não tiveram coragem” de se implicar na vida
administrativa desta colectividade.

Ainda sobre os jovens, e para acentuar a visão que tem deles para
o futuro da Caçorbec, informou dos seus recentes contactos em
Ponta Delgada com a Direcção do Clube Desportivo Santa Clara,
para a possível abertura duma filial daquele clube micaelense na
sede da colectividade a que preside, acrescentando que o
Desporto porporciona uma excelente oportunidade para a
participação da juventude.

Etelvina Pereira e Alice Macedo foram aclamadas unani-
mamente, continuando nas posições que ocupam na actualidade.

No computo geral destas eleições para o Conselho de Admi-
nistração, este apresenta o seguinte resultado: Presidente, Damião
Sousa; Vice-presidente, Etelvina Pereira; Tesoureira, Alice
Macedo; Secretária, Paula Ferreira; Directores, Gil do Couto e
Fernando Pacheco. Para o Conselho Fiscal e de Deontologia
(CFD),  não houve alteração no primeiro lugar, visto que foi
reconduzido o presidente incumbente, registando-se, no entanto,
duas mudanças nos ocupantes das demais posições.

Assim, o CFD passará a ser constituído por: Presidente, António
Vallacorba; Secretário, Manuel dos Reis; e Director, Alfredo da
Ponte.

RTPi e TV Globo autorizados pelo CRTC para
transmissão digital por cabo ou satélite no Canadá

Plano Director Municipal revisto em oito Câmaras
Há regras que entraram em vigor em 2004 e 2005 e já serão

alteradas no próximo ano. Apenas Porto Moniz Machico e
Santa Cruz não alinham nesta corrida à mudança de planos

Oito das onze Câmaras da
Madeira vão rever brevemente
os respectivos Planos Directores
Municipais (PDM). No Funchal
a revisão já está em curso, mas
nos outros sete municípios o
processo é para avançar rapida-
mente. É o que vão fazer Câmara
de Lobos, Ribeira Brava, Ponta
do Sol, Calheta, São Vicente,
Santana e Porto Santo.

Não é de agora que várias
autarquias se queixam da limita-
ção excessiva dos planos. Sabia-
se que alguns presidentes consi-
deravam que aqueles instru-

mentos de gestão urbanística do território estavam desac-
tualizados e que tencionavam iniciar o processo de revisão. O que
poucos saberiam é que essa vontade se propagou a quase todas
as Câmaras, mesmo aquelas que há bem pouco tempo viram
ratificado, pelo Governo Regional, o seu Plano Director. Se nos
casos do Funchal e Porto Santo a decisão de rever o PDM é con-
sensual, já alguns outros concelhos não deixam de constituir
surpresa, atendendo a que nenhum dos outros planos tem sequer
cinco anos, o prazo habitualmente usado para iniciar nova
discussão. De acordo com informação disponível no site da
Secretaria Regional do Equipamento Social, em 2002 foram
ratificados os planos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Ribeira
Brava e São Vicente. Em 2004 foram publicadas as propostas
aprovadas pelas Câmaras de Santana, Santa Cruz e Porto Moniz.
Já este ano foi aceite o PDM da Calheta e a poucos dias das eleições
autárquicas foi, finalmente, ratificado o Plano Director de
Machico, o último a ser aprovado e que só entrou em vigor este
mês.

ADAPTAR À REALIDADE
No Funchal e no Porto Santo a alteração é justificada pela

longevidade dos actuais planos. Estes dois concelhos foram os
primeiros a elaborar e aprovar PDM´s - Funchal em 1997 e Porto
Santo em 1999 - e nos dois casos as alterações resultam de
profundas mudanças dos municípios ao longo dos últimos seis a
oito anos. Roberto Silva explica que, no Porto Santo, é preciso
adaptar o Plano à realidade da ilha. O presidente da Câmara
espera ter aquele documento revisto até ao final de 2006, pelo que
brevemente este dossier será analisado e colocado à discussão
pública. Apesar da evidente proximidade entre a ratificação da
maioria dos planos e a manifesta intenção de proceder à revisão
dos mesmos, a verdade é que em todas as autarquias se fala das
dificuldades criadas por documentos que rapidamente ficaram
desactualizados. Foi esse o argumento apresentado em Câmara
de Lobos, onde Arlindo Gomes vai criar uma comissão para
antecipar as propostas de alteração ao longo do próximo ano. O
autarca fala essencialmente das acessibilidades que criaram novos

pólos de desenvolvimento em áreas não previstas pelo PDM,
justificação que foi também apresentada pelos presidentes das
Câmaras da Ribeira Brava e de Santana, em entrevistas recentes
ao DIÁRIO. Na Ponta do Sol, a intenção de rever o Plano nem é
do actual presidente da Câmara. Rui Marques também defende
essa alteração, mas o início do processo remonta a Maio deste ano,
quando o anterior executivo municipal deliberou nesse sentido,
numa altura em que o respectivo PDM estava em aplicação a
menos de ano e meio. Visto como um obstáculo a vários
investimentos e causador de muitas reclamações dos munícipes,
o Plano da Ponta do Sol faz agora parte das prioridades da
autarquia. Alterar e depressa é também o desejo do presidente da
Câmara da Calheta. Manuel Baeta diz que a mudança é neces-
sária porque o Plano Director Municipal, publicado há apenas nove
meses, em plenário de Governo no dia 17 de Fevereiro, está hoje
«desactualizado». O autarca lembra que o concelho mudou muito
nos últimos tempos e que essas alterações não são acompanhadas
pelo PDM, nomeadamente em termos de novas acessibilidades.
Por isso, a revisão é para avançar «imediatamente». Questionado
sobre se não haverá impedimento legal à alteração deste
documento com menos de um ano de aplicação, Baeta explica que
tenciona fundamentar bem o pedido de alteração, levando-o
mesmo à Assembleia Municipal. Em São Vicente, Humberto
Vasconcelos também tenciona rever ao PDM ao longo do próximo
ano, dando sequência a uma deliberação do anterior executivo
presidido por Duarte Mendes.

AS TRÊS EXCEPÇÕES
Nesta onda revisionista apenas três Câmaras ficam de fora:

Santa Cruz, Machico e Porto Moniz. No primeiro caso, o novo
presidente da edilidade santa-cruzense declara que não «sente
urgência» em rever o Plano Director Municipal, aprovado em
Junho de 2004. José Alberto Gonçalves acredita que os planos «têm
coisas boas e coisas más», mas considera que é preciso criar
«alguma estabilidade». O autarca aceita que, em determinados
casos, seja necessário ter outra postura e até admite mudar de
opinião perante alguma situação concreta, mas, para já, vai deixar
o PDM como está, até porque tem dúvidas sobre a legalidade de
alteração em tão curto prazo.

Segundo informou o CRTC (Conselho de Radiodifusão e de
Telecomunicações do Canadá) ao jornal A Voz de Portugal na
manhã de segunda-feira, foi autorizada a incorporação de 6 novos
canais de serviços estrangeiros à lista dos serviços numéricos,
incluindo a RTPi (Rádio Televisão Portuguesa Internacional) e a
TV Globo Internacional. Conforme as informações obtidas pela A
Voz de Portugal, estes canais entrarão em serviço dentro de 6
meses a 1 ano (prazo máximo para colocar os canais na grelha).

Para poder ver a RTPi, ou a TV Globo Internacional, os clientes
deverão subscrever-se ao serviço de base e a 1 pacote “digital
canadiano especializado”.

O CRTC recebeu comentários de 800 particulares e 6 petições,
com milhares de assinaturas.

A decisão do CRTC corresponde a um desejo de há mais de doze
anos da Comunidade Portuguesa no Canadá e da própria RTP, que
fez todos os esforços no sentido de atingir este objectivo.

Por seu lado, TV Globo precisa que o seu serviço é destinado à
comunidade de origem brasileira, presentemente mal servida,
dado que não há nenhuma cadeia de televisão brasileira no
Canadá. TV Globo afirma que a comunidade brasileira manifesta
muito interesse pela distribuição deste serviço.

FPTV (Festival Portuguese Television) opôs-se à inscrição
de RTPi e TV Globo

1395047 Ontario Inc. (1395047), titular do serviço canadiano de
categoria 2 de língua portuguesa, chamado Festival Portuguese
Television (FPTV), opôs-se à inscrição da RTPi e da TV Globo
Internacional sobre as listas numéricas. FPTV considera que a
comunidade portuguesa não tem que lamentar a falta de serviços,
porque FPTV e certos serviços multiculturais, já apresentam
emissões em Português. Além disso, 1395047 (FPTV), diz que a
adição de RTPi e TV Globo às listas numéricas, não trará à
comunidade portuguesa a vantagem de beneficiar de uma
categoria de emissões que já não seja oferecida por FPTV.

FPTV receia também que a adição de RTPi e TV Globo às listas
numéricas, ponha em perigo a existência de FPTV. Os custos para
RTPi e TV Globo já cobertos nos seus mercados domésticos,
podem ser propostos aos distribuidores canadianos a um preço
muito mais vantajoso que FPTV.

Análise e decisão do Conselho (CRTC)

Adições de serviços - nº 28
O Conselho considera que os argumentos levantados por

FPTV relativos à adição de RTPi e de Globo TV sobre o facto de
a comunidade portuguesa ser ou não servida suficientemente,
assim como o custo e as repercussões dos serviços não
canadianos de língua terceira – foram abordados e analisados
aquando da instância que deu lugar ao aviso público 2004-96. O
Conselho não viu nada no processo da presente instância, que
seja de molde a alterar a abordagem exposta no aviso público
2004-96, no caso dos dois serviços de Língua Portuguesa que o
ACTC pediu para acrescentar às listas numéricas.

Outras perguntas – nº 32
No que diz respeito à proposta da FPTV e ECGL, de acordo

com a qual a distribuição de um serviço de interesse geral em
língua terceira, deveria ser sujeitada a uma condição de compra
prévia, que obriga um assinante a obter um serviço canadiano
de categoria 2, na mesma língua, tal como a FPTV, e à proposta
de FPTV e de ECGL, feito conjuntamente com Fairchild, de
introduzir outras alterações à abordagem exposta no aviso
público 2004-96, o Conselho faz observar que reavaliou muito
recentemente, as condições às quais devem conformar-se os
serviços não canadianos de línguas terceiras antes de serem
acrescentados nas listas numéricas, o que deu lugar ao aviso
público 2004-96. O Conselho considera que as referidas
propostas, equivalem a um pedido feito ao Conselho, de reavaliar
a abordagem adoptada no aviso público 2004-96.

O Conselho não está disposto a iniciar outra revisão neste
momento.

Solução no entanto para a RTPi
Para aqueles que desejam ver a RTPi imediatamente, podem

fazê-lo, legalmente, com uma antena de mais ou menos 1 metro,
de banda “Ku” (ou com antena de banda “C” – 1,80 metro de
diâmetro ou mais), e um receptor digital DVB, que NÃO
necessita carta, pirata ou outra. Após a instalação, não há outro
custo, pois a RTPi é transmitida gratuitamente nos satélites
Intelsat 805 e AMC 4.

Para ler o aviso público completo do CRTC - nº 2005-105 - em
Francês ou Inglês, pode visitar o site web : http://
www.crtc.gc.ca/
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Quebeque indexa as tabelas de impostos
O ministro das Finanças do Que-
beque, Michel Audet, anunciou uma
indexação de 2,4% das tarifas de
impostos dos particulares em 2006. A
taxa de indexação corresponde ao
índice dos preços do consumidor
registado no Canadá em 2005. De
acordo com o Ministro, a medida
permitirá aos Quebequenses de

economizar 390 milhões de dólares, aumentando o nível de
dezenas de deduções e créditos de impostos.

A polícia e a GRC tranquilizam
No dia seguindo à descoberta dos
planos do metro de Montreal no
computador de um dos suspeitos
dos atentados de Madrid, a polícia
de Montreal e a GRC tentam acal-
mar o público. As duas organi-
zações têm repetido várias vezes
que Montreal não era objecto de nenhuma ameaça específica,
precisando ter considerado toda a informação. A fim de minimizar
a possibilidade de um ataque terrorista, a polícia de Montreal

precisou que as informações encontradas no computador do
suspeito Abdelak Chergui são livremente acessíveis na Internet.

O preço do estacionamento quadrúpla
O bairro Plateau Mont-Ro-
yal quer limitar a circu-
lação automóvel sobre o seu
território. O conselho do
bairro adoptou um orça-
mento que faz de modo que
os automobilistas devam
doravante pagar dois dóla-
res em parcómetro para
uma hora de estacionamen-
to - antigamente eram cin-
quenta cêntimos. Os perío-
dos de tarifação também
foram alargados. Estas me-
didas permitirão refluir as
malas de 4,3 milhões em
rendimentos para 2006. Ou-
tra mudança para os auto-
mobilistas do bairro: os resi-

dentes deverão pagar 100 dólares para a sua vinheta, quando eram
50 dólares.

O despojo de Braun Scott Woodfield repatriado
O despojo do soldado canadiano que morreu num acidente de
estrada no Afeganistão foi repatriado, Domingo à tarde, para a base
de Trenton, em Ontário. O ministro da Defesa nacional, Bill Gra-
ham, e o chefe de Estado-maior do exército canadiano, o general
Rick Hillier, assistiram à cerimónia organizada para esta ocasião.
Braun Scott Woodfield, um militar de 24 anos originário da Nova-
Escócia, morreu quando o seu veículo blindado inverteu tentando
evitar um automóvel. O funeral terá lugar na base de Gagetown,
no Nouveau-Brunswick, no dia 2 de Dezembro. Woodfield foi o
oitavo soldado canadiano a morrer no Afeganistão desde o envio
de bandos nesse país em 2002.

Conferência das Nações Unidas em Montreal
O Canadá acolhe a Conferência das Nações Unidas sobre as
mudanças climáticas: Montreal 2005, que teve início segunda-
feira, e se desenrolará até ao 9 de Dezembro de 2005. Organizado
em colaboração com a cidade de Montreal, COP 11 atraiu algumas
10000 pessoas, de 189 países. Delegados governamentais e
negociadores, chefes de governos como primeiros-ministros e
governadores, organizações não governamentais, industriais,
cientistas e outros especialistas trazem a sua contribuição para esta
primeira conferência internacional desde a entrada em vigor da
Convenção de Quioto, em 1997.
Relembramos que o Protocolo de Quioto é consequência de uma
série de eventos iniciada com a Toronto Conference on the Chang-
ing Atmosphere, no Canadá (Outubro de 1988), seguida pelo IPCC’s
First Assessment Report em Sundsvall, Suécia (Agosto de 1990) e
que culminou com a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a
Mudança Climática (UNFCCC) na ECO-92 no Rio de Janeiro,
Brasil (Junho de 1992).
Constitui-se no protocolo de um tratado internacional com
compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases
que provocam o efeito estufa, considerados, de acordo com a
maioria das investigações científicas, como causa do aquecimento
global. Discutido e negociado em Quioto no Japão em 1997, foi
aberto para assinaturas em 16 de Março de 1998 e ratificado em
15 de Março de 1999. Oficialmente entrou em vigor em 16 de
Fevereiro de 2005, depois que a Rússia o ratificou em Novembro
de 2004. Por ele se propunha um calendário pelo qual os países
desenvolvidos teriam a obrigação de reduzir a quantidade de
gases poluentes em, pelo menos, 5.2% até 2012, em relação aos
níveis de 1990. O Canadá deverá diminuir a emissão de gases
poluentes de 6% em relação aos níveis de 1990. Dado que no
Canadá, a emissão de gases a efeito de estufa aumentou de 24,2%
desde 1990, será necessário diminuir a emissão destes gases de
mais de 30%. A China, o segundo país poluidor do Mundo, obteve
uma isenção, porque é um país em vias de desenvolvimento. A
administração de George W. Bush recusa apresentar outra vez o
tratado para ratificação, porque considera que travaria a economia
dos Estados Unidos e que o combate contra o aquecimento
climático deve fazer-se, não com uma simples redução dos gases
à efeito de estufa, mas por uma melhor gestão da sua emissão. Os
Estados Unidos é o país com a maior emissão com cerca de 23%
dos gases a efeito de estufa do planeta.

Jean Lapierre na nossa comunidade
O braço direito de Paul Martin no Quebeque, Jean Lapierre, veio
encontrar a comunidade, domingo, na Associação Portuguesa do
Canadá, para um pequeno-almoço dito “eleitoral”. Nos primeiros
minutos, todos notaram a força e o entusiasmo do deputado. Ao
mesmo tempo, ele veio confiar as razões para estas eleições
federais: porque o chefe conse-
rvador Stephen Harper devia
forçar o dissolvimento do gover-
no, facto acontecido segunda-
feira, para segurar o seu posto
dentro do partido conservador. O
Sr. Lapierre considera que o
chefe do Bloco Quebequense,
Gilles Duceppe, quer provocar as
eleições para destabilizar o país e
fazer avançar a causa da
soberania do Quebeque.
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Augusto Machado
Filtros que nos salvam a vida

Os leitores decerto já se aperceberam que é com frequência que
escrevo sobre temas relacionados com a saúde. Em parte tem ver
com o facto de eu ter trabalhado num centro hospitalar durante
32 anos a cuidar de doentes e também porque acho que escrever
sobre um assunto tão importante como a saúde todos podemos
beneficiar.

Ora, hoje falamos dos rins e a importância de beber água em
abundância para o seu bom funcionamento. Vem isto a propósito
dum conhecido meu, e com certeza não é o único, que trata os rins
muito mal... Este Afonso de 55 anos, meio galego e meio português;
filho de mãe galega e de pai português, não há maneira de ter juízo.
Com os rins a funcionar apenas a 10% da sua capacidade, estando
dependente da diálise, que lhe vai suportando a vida, este homem
teima em recusar beber água. – Água, só para lavar os pés, diz ele.
E ninguém o convence em trocar o vinho e outras bebidas
alcoólicas pela água. E não há nada a fazer. Pois o pior cego é aquele
que não quer ver.

Os rins são verdadeiramente filtros naturais. Poderiam parecer
insignificantes, apenas dois pequenos órgãos em forma de feijão,
colocados simetricamente no nosso abdómen. Os rins São vitais
para o bom funcionamento do nosso organismo, desempenhando
tantas funções que qualquer uma delas justificaria que tivéssemos
mais cuidado com estes órgãos que zelam pela nossa saúde.

São eles que purificam o sangue; são eles que supervisionam a
quantidade de água no corpo; são ainda eles que produzem
hormonas que controlam, por exemplo, a pressão arterial.
Qualquer alteração ao seu bom funcionamento é suficiente para
ameaçar a nossa saúde. Na verdade, o maior amigo dos nossos rins
é a água. E bebendo litro e meio por dia é o essencial para manter
o equilíbrio hídrico. Menos do que isso já perturba o trabalho dos
rins, revelando desde logo uma urina mais turva, sinal de que os
resíduos tóxicos não estão a ser eliminados correctamente. O
ideal, dizem os especialistas, é beber antes de sentir sede. É que
o cérebro leva algum tempo a transmitir a mensagem de que o
corpo precisa de água. E para evitar um défice hídrico, o melhor
é começar o dia com um grande copo de água. E depois do
primeiro copo, há que repetir o gesto ao longo do dia, antes, du-
rante e depois das refeições. Os rins agradecem.

No outro prato da balança, encontra-se o sal. Aconselha-se o seu
consumo com moderação. Porque em excesso tem exactamente
o efeito oposto da água – prejudicando o equilíbrio hídrico do
organismo. O ideal, informam os peritos em dietética, seria
consumir cerca de oito gramas por dia. Todos sabemos ou
deveríamos saber que o sal é um factor de risco da hipertensão
arterial que, por sua vez, é também um factor de risco das doenças
renais. E como? A hipertensão danifica os vasos sanguíneos dos
rins, impedindo-os de lançar os resíduos na urina. Convém, pois,
pela nossa saúde, diminuir o sal com que temperamos a comida.
É uma questão de começar a reduzir gradualmente.

Quando os rins perdem a sua capacidade de filtrar os resíduos
tóxicos transportados pelo sangue, estes resíduos vão-se
acumulando perigosamente no organismo e daí resulta a
insuficiência renal e a dependência da diálise.

O equívoco de Sócrates
Rui Costa Pinto

O VII congresso dos juízes e o anúncio formal da construção do
novo aeroporto da Ota representaram dois dos piores momentos
do governo.

Os juízes deram uma li-
ção a Alberto Costa, olhos
nos olhos, com respeito e
determinação. Perante um
ministro da Justiça politi-
camente fragilizado, a men-
sagem dos juízes foi clara e
implacável:«A independên-
cia do poder judicial é ine-
gociável». Não se deixando
intimidar por soundbytes e
por medidas avulsas, como
a limitação das férias judi-
ciais, os magistrados judi-
ciais assumiram-se, com
toda a legitimidade, como
titulares de um dos três pila-
res da democracia.

Os juízes deram uma pro-
va cabal de que a propalada
reforma da Justiça não se
fará à custa de um poder
judicial domesticado, seja
qual for a maioria no poder.

Dias antes de assistir a
uma troca de acusações

inéditas entre o governo e os magistrados judiciais, o país inteiro
também assistiu a uma campanha publicitária de Estado sem
precedentes, a propósito da construção do novo aeroporto.

O governo apresentou novos estudos técnicos, com pompa e
circunstância, para tentar justificar a opção já tomada
anteriormente de construir na Ota uma infra-estrutura aeropor-
tuária, de mais de três mil milhões de euros. Tal como aconteceu
com a Expo’98 e o Euro 2004, não faltou o coro afinadinho dos que
garantiram que o novo aeroporto não vai pesar nas contas
públicas. Não está em causa a eventual justeza técnica da opção.
Nem tão pouco os efeitos positivos em termos de criação de novos
empregos.

O que está em causa é bem mais importante: o processo que
culminou com o anúncio da construção do novo aeroporto na Ota
é um dos mais graves atentados aos princípios de transparência
da vida democrática.

O braço-de-ferro com os magistrados e o anúncio da construção
do novo aeroporto padecem do mesmo mal: José Sócrates
confunde legitimidade eleitoral com manipulação grosseira da
opinião pública. O resultado está à vista. A prometida reforma da
Justiça continua a ser uma miragem e o processo de decisão da
construção do novo aeroporto reforça todo o tipo de especulações
e suspeições sobre o governo.

Certamente, não é por acaso que, entre os militantes e
simpatizantes socialistas, ainda que em surdina, se começa a ouvir
que é preciso eleger um Presidente da República de uma cor
política diferente da actual maioria.

Três perguntas e três respostas
José António Saraiva

As próximas eleições presidenciais,
tudo somado, suscitam três per-
guntas.

Primeira pergunta:
Cavaco Silva vai ganhar à primeira

volta?
Resposta: sim, bastando-lhe para

isso não cometer muitos erros. Em
condições normais, conseguirá, no
primeiro escrutínio, entre 55 e 60 por
cento dos votos. E isto porque grande parte do eleitorado central,
aquele que decide eleições, inclinar-se-á para o candidato que hoje
surge claramente como mais forte.

Segunda pergunta:
Manuel Alegre pode ficar à frente de Mário Soares?
Resposta: sim, se fizer uma campanha emotiva dirigida ao

coração da esquerda e se se confirmar a reduzida capacidade
actual de Mário Soares para mobilizar apoios e criar entusiasmo.
Alegre tem hoje mais condições do que Soares para fazer vibrar
a esquerda.

Terceira pergunta:
Francisco Louçã pode bater Jerónimo de Sousa?
Resposta: sim, porque tem um perfil mais recortado. O BE

perderá sempre com o PCP nas autárquicas, bater-se-á de igual
para igual com o PCP nas legislativas e o seu candidato tem
hipóteses de vencer o candidato do PCP nas presidenciais.

«Engordar é morrer»
Isabel Meirelles

Os americanos Dietz e Gort-
marker estimaram em 1985
que, por cada hora de televisão
diária, a obesidade aumentava
de um a três por cento.  Isto
significa apenas que o excesso
de peso e a obesidade estão a
aumentar de forma alarmante. E
quando se julgava que este era
um problema que apenas afec-
tava os Estados Unidos, per-
cebe-se que a questão na Europa
foi subestimada.

Ou seja, a situação no velho
continente é de tal maneira
grave que se calcula que nos
próximos cinco a dez anos a
obesidade atinja um nível seme-
lhante ao dos Estados Unidos,
onde um terço das pessoas são
obesas e outro terço tem excesso

de peso.
Portugal, infelizmente não escapa à regra. Dados de 2004

revelam que cerca de 37% da nossa população tem excesso de peso
e 12% é obesa. Basta olhar à nossa volta para perceber estes
números cujas causas radicam na urbanização e modernização de
sociedades sem tempo. As refeições são desregradas, feitas a
contra-relógio e sem qualidade nutricional. Recorre-se,
sobretudo, a produtos processados e pré-confeccionados, com
elevado teor de sal e gordura. E fora de casa o panorama é
absolutamente assustador. Basta olhar o expositor de um
qualquer café em Portugal para perceber que, só se vendem
salgados, fritos ou bolos.

O problema é que a obesidade não é apenas uma questão
estética. É uma doença que acarreta riscos muito sérios para a
saúde sendo uma das maiores responsáveis por doenças cardio-
vasculares, diabetes e diversos tipos de cancro, entre eles o cancro
da mama.

E nem sequer as crianças escapam. Em Portugal 31,5% das
crianças dos 7 aos 9 anos têm excesso de peso, do qual 11,3% são
obesas.

No meio de tudo isto de quem é a culpa?
Antes de tudo, estamos cada vez mais

sedentários e preguiçosos, sobretudo
devido a todos os auxiliares tecnológicos
que nos rodeiam e que vão desde as má-
quinas de lavar a uma multi-plicidade de
electrodomésticos telecomandados.

Assim, o exercício e a actividade físicas
são cada vez menores, bem como os espa-
ços adequados em cidades em que os
carros quase sempre atropelam os passeios.

Em Portugal, o País mais preguiçoso da Europa, 60,2% dos
adultos não pratica qualquer tipo de actividade física.

Por outro lado, a família nem sempre dá o melhor exemplo, e a
escola, normalmente, não fornece boas refeições. Não há cantinas
em número suficiente, a comida não é confeccionada por
profissionais e as refeições não obedecem às regras básicas de uma
alimentação saudável.

Faltam, por exemplo, legumes ou saladas que devem ocupar em
todas as refeições cerca de metade do prato. Abundam refri-
gerantes, guloseimas e batatas fritas, que deveriam ser banidos
dos refeitórios, bufetes e máquinas escolares.

Aqui a força do marketing e de publicidade neste domínio não
facilitam soluções.
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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: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Tome cuidado quando se dirigir à pessoa que ama.
Meça as suas palavras.
Saúde: Poderão surgir algumas dores musculares.

Dinheiro: Ajude o seu melhor amigo. Nem sempre o dinheiro é tudo.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor : Encontra-se numa fase positiva, mas, algo poderá
surgir que o conduzirá a uma reflexão acerca do futuro.
Saúde : Adopte uma alimentação equilibrada.
Dinheiro : Seja prudente, cuide das suas economias.

Número da Sorte: 45 Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito.
Amor: Tome cuidado para não perder  aquilo que pensava
estar conquistado.
Saúde : Relaxe! Aproveite melhor o seu tempo disponível.

Dinheiro: Os seus negócios estão no bom caminho.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Desfrute da companhia da pessoa amada, pois o amor
está no ar.
Saúde : Proteja-se do sol, tome cuidados especiais.

Dinheiro: Atravessa um período positivo. Avalie as condições que se
proporcionarão.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: Enfrente os problemas de modo a poder resolvê-los.
Fale abertamente com o seu par.
Saúde: Controle a fadiga, descanse mais. O seu corpo tem limites.
Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortuna.

Número da Sorte: 15 Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Acredite no seu companheiro, não ligue a intrigas.
Amar é confiar.
Saúde: Cuide de si, não exagere nos doces.
Dinheiro: Possível aumento nos seus rendimentos, fruto de

muito trabalho e dedicação.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O desejo de quebrar a rotina será intenso. Dê asas à
imaginação.
Saúde: Faça exercícios respiratórios, dê atenção ao seu
organismo.

Dinheiro: A sua capacidade de organização é muito boa, no entanto, não
seja inflexível.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Dê espaço ao seu companheiro. A sua possessividade
poderá vir a afectar o vosso relacionamento.

Saúde: Escute o seu organismo, não adie mais a ida ao médico.
Dinheiro: Atravessa uma fase favorável.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa
Interferências .
Amor: A sua profissão ocupa-o demasiado. Tente aproveitar
ao máximo o  seu tempo disponível criando momentos especiais
com o seu parceiro.

Saúde: Procure levar uma vida mais calma e tranquila.
Dinheiro: A arrogância para com os seus superiores só lhe pode ser
prejudicial.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta da Semana:  9 de Espadas, que significa Angústia.
Amor: O relacionamento com as pessoas que o rodeiam não
é a mais favorável, tenha cuidado com os seus actos.
Saúde : Prováveis problemas de fígado. Beba álcool

moderadamente.
Dinheiro: Momento propício para investir em bens materiais.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Atento.
Amor: Dê mais atenção à pessoa amada. Uma demonstração
de carinho sabe sempre bem.
Saúde: Procure um ginásio, o exercício fará com que se sinta melhor.

Dinheiro: Revele os seus conhecimentos, a sua vida profissional poderá
estar prestes a mudar.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: Esforce-se por compreender melhor os pontos de vista
e as necessidades da sua cara-metade.
Saúde: Evite os temperos exagerados. Poderá prejudicar o
seu aparelho digestivo.

Dinheiro : Momento favorável. Aproxima-se um período de
concretizações.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com  e obtenha mais informações.

Mantenha o Windows
actualizado e mais seguro III

Clique no atalho Revisar e instalar actualizações
O Windows Update vai mostrar a relação definitiva de

actualizações que serão instaladas.
Clique no botão Instalar agora
Imediatamente, o download e a instalação das actualizações

serão executadas em sequencia. O procedimento pode demorar,
dependendo tanto da velocidade da sua conexão à Internet como
da capacidade de processamento do seu computador. A tela
apresentada durante a operação será esta:

Na maioria dos casos, depois do término do download e da
instalação das actualizações (sobretudo das críticas), o Windows
Update vai perguntar se o usuário deseja reinicia o sistema
operacional, conforme a imagem abaixo:

Feche arquivos e programas antes de reinicia a máquina
Antes de clicar no botão OK, não esqueça: salve e feche todos

os arquivos e programas abertos. Depois da reinicializa, o seu

Windows estará mais seguro - pelo menos até à descoberta de uma
nova brecha de segurança.

Estudo diz que Web não
melhora desempenho escolar

Os bilhões de dólares gastos pelo governo norte-americano para
os conectar os seus estudantes à Web pode não estar trazendo
resultados, diz uma pesquisa. De 1998 até hoje, os Estados Unidos
já gastaram cerca de US$ 2 bilhões, ou R$ 4,5 bilhões, com o
programa de inclusão digital “E-rate”. Ele pretendia garantir
acesso à Internet aos alunos de colégios de todas as regiões, não
só os de distritos mais ricos, e realmente o número de escolas
conectadas aumentou dramaticamente. O problema é que esse
aumento não reflectiu em uma melhora do desempenho dos
alunos. Foi isso o que os pesquisadores descobriram com os dados
da Califórnia, único estado que guarda informações sobre o acesso
à Web antes de 1998. “Não encontramos nenhuma evidência que
o aumento do acesso à Internet melhorou as notas dos alunos nos
testes”, disse o professor Jonathan Guryan, da Escola de Negócios
da Universidade de Chicago, um dos envolvidos no estudo.

Consumidores subestimam
ameaça dos vírus de computador

Os consumidores não levam à sério sua exposição a vírus de
computador e hackers e são relutantes em investir em segurança.
A conclusão é da operadora de telecomunicações britânica BT

Group. “A maioria dos consumidores acredita que a ameaça não
é tão séria quanto parece e que a sua proteção é melhor do que
realmente é”, diz Andrew Burke, presidente da BT Entertain-
ment. “Eles precisam de ter melhor proteção e fazê-los pagar por
isso pode ser difícil”, adicionou Burke.

Segundo o executivo, as operadoras estão cada vez mais
implementando complexos sistemas nas casas das pessoas e há a
preocupação que isso cause uma maior exposição aos vírus e
hackers. “Os riscos para a segurança estão crescendo expo-
nencialmente na medida em que instalamos sistemas mais
complexos. Ainda assim, os consumidores não acreditam que
estão sob ameaça”, disse Burke.

Ele explicou ainda que os riscos para a segurança do compu-
tador aumentam quando os usuários copiam músicas e vídeos da
Internet e que um compromisso chave para as operadoras é
“proteger a casa dos usuários de softwares mal-intencionados que
eventualmente possam tomar o controle de seus equipamentos”.

Primeiras unidades
da Xbox 360 com defeitos

A Microsoft admitiu ter recebido queixas de proprietários da
Xbox 360, que relataram problemas nas suas consolas. Pouco

depois do início de comercialização da
nova consola da Microsoft, no dia 22,
surgiram vários relatos de jogadores em
fóruns e sites especializados, apontando
problemas no funcionamento do siste-
ma. Estes são geralmente de três tipos:
jogos bloqueados, sobreaquecimento
da consola e problemas no funcio-
namento do disco rígido. Muitos
jogadores terão entretanto recla-

mado junto da Microsoft, que se com-
promete a trocar os sistemas que apre-

sentam defeitos.
A gigante informática considera que se

tratam de «casos isolados», mas admitiu que
já esperava este cenário. «É o que se espera de um sistema com
aquele nível de complexidade», declarou um porta-voz da
Microsoft, Molly O’Donnell, citado pela AP. O responsável não
revelou o número de queixas recebidas pela empresa, mas afirmou
que estas constituem uma «fracção muito reduzida» do total de
jogadores que adquiriu a plataforma. Este tipo de problemas, que
geralmente afectam as primeiras unidades fabricadas, verifica-se
frequentemente em lançamentos desta magnitude. Recorde-se,
por exemplo, a polémica em torno dos pixéis mortos da PlayStation
Portable, aquando do seu lançamento, e os problemas de quali-
dade das primeiras unidades do iPod nano. Nos EUA, centenas de
jogadores concentraram-se durante horas à porta de várias lojas
para serem os primeiros a adquirir a Xbox 360. Disponível em dois
níveis de equipamento, a consola tem preços balizados nos 299 e
399 dólares. A Microsoft espera vender entre 2,5 e 3 milhões de
consolas nos primeiros três meses de comercialização.  Depois do
lançamento nos EUA e no Canadá segue-se agora o europeu, no
dia 2 de Dezembro.

Empresa desenvolve
disco de 300 GB

A empresa norte-americana InPhase Technologies está a
desenvolver um disco com capacidade para 300 Gigabytes
(GB). O produto deverá ser colocado à venda no próximo ano,
indicou esta semana a empresa. O disco utiliza uma tecnologia de
memória holográfica designada «Tapestry» que armazena dados
através da interferência da luz. A velocidade de leitura e gravação
é cerca de 10 vezes superior à de um DVD normal.

O disco tem 13 centímetros de diâmetro e é ligeiramente mais
grosso que um DVD convencional. O disco permite gravar mais
de 26 horas de vídeo de alta definição e a velocidade de gravação
é de 160 Mbp.
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Próstata - O que importa saber
Manuel Rodrigues

A próstata é uma glândula do
aparelho genital masculino que
se localiza à frente do recto e
imediatamente abaixo da be-
xiga, envolvendo a parte inicial
da uretra, canal que permite a
passagem da urina para o exte-
rior.

Com a forma e tamanho de
uma castanha, pesa cerca de 15
a 25 gramas e tem como princi-
pal função a produção de várias
substâncias que entram na
composição do sémen.

O seu aumento é um pro-
cesso natural e, embora a prós-
tata cresça durante toda a vida
do homem, esse aumento, co-
nhecido por hipertrofia beni-
gna da próstata, não costuma
causar problemas senão tardia-
mente – raros até aos 40 anos,
aos 60 anos cerca de metade
dos homens têm sintomas e aos
85 anos, a percentagem de
homens afectados atinge cer-
ca de 90 %.

O desenvolvimento de hiper-
trofia postática vai progres-
sivamente dificultar o esvazia-
mento da bexiga, pois à medida
que a próstata cresce limitada
por uma cápsula externa pou-
co distensível, comprime a
uretra, dificultando a saída da
urina. A bexiga por seu turno,
ao ter de fazer maior esforço
para expulsar a urina, desen-

volve a musculatura da parede,
tornando-se mais espessa e com
mendiz capacidade de arma-
mento ao mesmo tempo que
fica mais sensível e irritável,
alterações que provocam mic-
ções mais frequentes.

Com o progressivo enfra-
quecimento da sua força con-
tráctil, a bexiga perde a capa-
cidade de se esvaziar por com-
pleto, levando a que a urina
fique parcialmente retida. Com
o evoluir da doença surgem
retenção urinária crónica e
formação de cálculos vesicais,
infecção e insuficiência renal,
podendo existir retenção uri-
nária aguda, situação que obri-
ga a algaliação urgente.

Os sintomas são vários, des-
tacando-se a dificuldade em
iniciar a micção e o tempo de
micção muito prolongado, a
diminuição da força e do calibre
do jacto urinário, a sensação de
micção incompleta, o aumento
do número de micções diurnas
e nocturnas, a necessidade
imperiosa de urinar e a incon-
tinência urinária.

O alívio sistemático obstem-
se com a terapêutica médica
enquanto a cura só se consegue
actualmente por meios cirúr-
gicos.

O carcinoma da próstata, o
tumor mais frequente no ho-

mem e a sua 2ª causa de morte
por cancro, surge raramente
antes dos 45 anos de idade, com
um máximo à volta dos 70 anos.
Familiares em primeiro grau de
doente com cancro da próstata

têm risco duplo de poder vir a
contrair a doença.

Sempre que a doença é des-
coberta em fase precoce, existe
tratamento curativo para a
doença localizada.

A aposta deve ser feita na
prevenção; procure o seu mé-
dico, uma simples análise de
sangue utilizada no despiste e
estadiamento deste tumor, é
uma avaliação de referência.

O acompanhamento de um
terapeuta especialista na hi-
giene do cólon é essencial para

a manutenção da saúde. A
higiene do cólon é método natu-
ral eficaz, que permite uma
purificação interior que conduz
à forma, acção reflexa, benéfica
para todo o corpo.

Números:
Por ano registam-se 1700

mortos por cancro da próstata
– cinco por dia. Em Portugal
estima-se que haja 130 mil
doentes com esta patologia. 85
por cento dos casos ocorrem
após os 65 anos.

Factores de Risco:

Idade: O risco de cancro na
próstata aumenta com o avan-
çar da idade; Raça: Por razões
desconhecidas, este tipo de tu-
mor é mais comum em indiví-
duos afro-americanos; Naciona-

lidade: O cancro na próstata é
mais frequente na América do
Norte e Noroeste da Europa,
sendo quase inexistente na
Ásia, África, América Central e
do Sul. Alimentação rica em
gorduras; Ausência de acti-
vidade física regular; Heredita-
riedade: Antecedentes fami-

liares próximos com este tumor.
Tratamentos:
Cirurgia - Remover a próstata

pode curar o cancro em mais de
90 por cento dos casos.
Radioterapia - Complemento
da cirurgia em fases mais avan-
çadas. Quimioterapia - Contro-
lar desenvolvimento do tumor
algum tempo. Terapia hor-
monal* Orquidectomia – re-
moção dos testículos para evi-
tar proliferação do cancro.

Cenários: Na maioria dos
tratamentos do cancro, in-
cluindo a cirurgia, existem
efeitos secundários. No caso
concreto da próstata, a impo-
tência (ausência de erecção)
ou problemas urinários (incon-
tinência) são exemplos. Doente
e familiares devem estar bem
informados para melhor de-
cidir.

Causa   Porcentagem nas     Associada com estes
 mortes por câncer         tipos de câncer

Tabaco 30% Pulmão, esôfago, laringe, garganta,
cavidade oral, bexiga, rim, pâncreas

Maus hábitos 30% Mama, cólon, alimentares e obesidade
reto, próstata, endométrio (útero),
ovário, intestino delgado

Sedentarismo 5% Cólon, próstata, mama,
endométrio (útero), ovário

Herança genética 5% Mama, ovário, cólon, próstata,
pulmão, pâncreas, rim, estômago,
tireóide, melanoma, cérebro,
sarcomas de partes moles, fígado,
leucemia, linfomas

Vírus e outros 5% Fígado, colo do útero, linfomas,
agentes infecciosos nasofaringe, sarcomas de partes moles,

estômago, leucemia

Carcinógenos 5% Pulmão e pleura, bexiga, pele, laringe,
ocupacionais cavidade nasal, leucemia, garganta,

linfomas, fígado

Etilismo 3% Fígado, cavidade oral, laringe, garganta,
esôfago, mama

História reprodutiva 3% Mama, endométrio (útero),
colo do útero, ovário

Poluição ambiental 2% Pulmão

Radiação ambienal(solar) 2% Melanoma e pele em geral

Sal, aditivos alimentares 1% Estômago, fígado, intestino delgado
e contaminantes

Tratamentos 1% Leucemias, tireóide, mama, cérebro,
médicos prévios bexiga,  sarcomas de partes moles,

linfomas, endométrio (útero)

Outros fatores em geral 8%

Pequenos
anúncios

284 - 1813
A Voz  de Portugal

na Internet
www. avozdeportugal.com
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Desportivo Clube Laval…..

A festa de S. Martinho no Desportivo Clube Laval, teve lugar
neste sábado passado e foi o culminar de muito trabalho e esforço
de um grupo de gente que afinal são campeões da bola pela
segunda vez.

Durante o jantar, houve a entrega de medalhas e troféus aos
jogadores presentes. João Paulino Linhares é o director deste
Clube, António Costa o treinador e ajudante treinador, Manuel
Machado.  A equipa este verão jogou na linha B1 que pertence à
liga TotalCampo.

O serão que teve como mestre-de-cerimónias Fernando
Rodrigues, continuou com uma excelente peça de teatro “O
Caixeiro e o Bêbado” e foi apresentada em três partes.  O “cérebro”
desta comédia foi Luís Viveiros. A discoteca J.G. Night Productions
e o duo Patrick e Jomani realizaram um excelente trabalho musi-

cal. A tradução prática do esforço do Desportivo Clube Laval, são
as produções que se fazem nos vários grupos culturais, da mesma
forma que no campo desportivo os atletas apresentam resultados
de excelência.

Ficamos com a certeza que “há muito por fazer”, sabendo no
entanto o Clube que, a sua acção não é única, tentando dar apenas
um contributo determinante para que os nossos jogadores, os
nossos jovens tenham a oportunidade de fazer muita coisa em prol
da cultura e do desporto, e no fundo em prol do desenvolvimento
da nossa comunidade.
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Confessionário
José de Sousa

Hipocrisia é o que mais lhe incomoda nos outros, não gosta
de ser invisível e bacalhau com broa é o prato que mais gosta.
É a D. Jacinta Amâncio, directora da Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal.
A Voz de Portugal: Como se
define a si próprio?
Jacinta Amâncio: Por cima de
ouro, sou muito humana.
VP: Qual a sua melhor vir-
tude?
J.A.: Trabalhadora.
VP- E o seu pior defeito?
J.A.: Demasiado condescen-
dente.
VP- Qual a sua melhor recor-
dação de infância?
J.A.: Só conheci meu país aos
8 anos; foi ter conhecido.
 VP- Se voltasse atrás, o que
preferia não repetir?
J.A.: Não queria voltar a ir à
África.
VP- Quando criança, que
profissão sonhava vir a ter?
J.A.: Advogada.
VP- O que significa para si a
vida?
J.A.: A coisa mais mara-vilhosa
que existe!
VP- Em que época histórica
gostaria de ter vivido e por-
quê?
J.A.: Na época romântica, por-
que de poetas, nós temos todos
um pouco.
 VP- Qual é o melhor sítio do
mundo?
J.A.: Para mim, o melhor sítio
do mundo é estar a beira-mar,
à sombra, de coqueiro, a ler um
bom livro.
VP- E o pior?
J.A.: Numa prisão em que não
há um mínimo de liber-dade.
VP- O que é viver imigrado?
J.A.: Fora das nossas raízes.

 VP- Qual a viagem mais
agradável que fez?
J.A.: Cancun, México.
VP- Quais as características
que mais admira no sexo
oposto?
J.A.: A honestidade.

VP- O que mais o incomoda
nos outros?
J.A.: A hipocrisia.
VP- Como costuma ocupar os
tempos livres?
J.A.: Leitura.
VP- O que mais lhe agrada no
seu trabalho?
J.A.: O contacto com os clien-
tes.
VP- E o que mais lhe desa-
grada?
J.A.: Ter objectivos financeiros
por vezes inacessíveis.

VP- Em que é que mais gosta
de gastar dinheiro?
J.A.: Na roupa
VP- Qual é o seu prato prefe-
rido?
J.A.: Bacalhau com broa
VP- Qual a sua canção pre-
ferida?
J.A.: Gosto muito da Cesária
Évora.
VP- Qual é o melhor livro que
leu?
J.A.: “Rosa Brava”
VP- Qual é o melhor filme
que viu?
J.A.: “Out Of Africa”
VP- Que notícia gostaria de
encontrar amanhã no jornal?
J.A.:  Ganhei o 6/49 – 20 mi-
lhões! Faria bem a muita gente.
VP- Qual é o seu personagem
imaginário preferido?
J.A.: Mickey Mouse
VP- Se fosse invisível, para
onde iria? Para ver e ouvir o
quê?
J.A.: Não gosto de ser invi-
sível.
VP- Qual é a personalidade
internacional que mais ad-
mira e porquê?
J.A.: Lula da Silva, porque vem
de nada e é presidente do Bra-
sil.
VP- E qual é a personalidade
nacional e porquê?
J.A.: Não me quero pronun-
ciar.
VP- O que pensa deste con-
fessionário?
J.A.: É interessante, e pede
reflexão
VP- Se fosse todo-poderoso,
qual é a principal medida que
tomaria?
J.A.: Acabar com a pobreza
VP- Qual é o provérbio em
que mais acredita?
J.A.: Nem tudo o que luz é de
ouro!

CONCURSO PARA
JOVENS ESTUDANTES DA

COMUNIDADE PORTUGUESA

À semelhança dos anos anteriores, a Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal (CEPM)
informa que se encontra aberto até ao dia 15 de
Dezembro o concurso para os membros da Caixa que
pretendam obter bolsas de estudo a nível colegial e
universitário.

Para mais informações relacionadas com:
formulários de inscrição e regulamentos queira por
favor dirigir-se às instalações da CEPM no 4244 bou-
levard Saint-Laurent ou contactar a Sra. D. Jacinta
Amâncio através do telefone: (514) 842-8077.

COMUNICADO

Feira dos estudantes lusófonos
da UQAM... 3 dias de festa

Susana Sequeira

Na semana passada durante
três dias, realizou-se na UQAM
uma feira para representar a
lusofonia que está pelo mundo
inteiro. A associação dos estu-

dantes lusófonos da UQAM
(AEL-UQAM) teve a iniciativa
de preparar estes dias para que
a comunidade quebequense
tomasse conta da presença de
diferentes culturas que falam a
mesma língua. No dia 22 de
Novembro, foi apresentado
Portugal com várias fotografias,
filmes, artesanato, etc. No dia
seguinte foi o Brasil com uma
exposição da Sra. Rosa Bel-
grada, que estava de passagem
e emprestou o seu material
fotográfico, filmes e espectá-
culos. No terceiro dia, foi a
África; a Angola, o Moçam-
bique, a Guiné-Bissau, Cabo-
Verde, São Tomé e Príncipe.

22 de Novembro de 2005
Todos estavam nervosos.

Ninguém tinha a mínima ideia
da reacção dos estudantes da
UQAM para esta exposição
cultural. Chega o tempo de
começar, tudo está pronto para
principiar a feira sobre Portu-
gal. Todos estavam orgulhosos
porque meteram energias nes-
te projecto e tinham esperança
que corresse bem. “Enfim che-
gou o dia de Portugal, estamos
muitos orgulhosos de ter conse-
guido um trabalho onde a von-
tade passou por cima da falta de
dinheiro. Apesar de certos
problemas, conseguimos fazer
uma feira que teve um grande
sucesso”, disse um dos organi-
zadores, Filipe Domingues.
“Imagino que conseguimos
realizar um projecto essencial
para a divulgação da nossa
língua e cultura”, acrescentou
Alexandre Gomes, também
um dos organizadores. Todos
estavam nos seus postos para
responder às perguntas de
quem tinha curiosidade sobre
Portugal. “Foi um grande su-
cesso e tivemos um imenso
prazer de apresentar a nossa
cultura através da comuni-
dade quebequense. Espero que
este projecto continuará porque
é muito importante guardar a
cultura que os nossos pais nos
legaram”, disse-me o Daniel
Ferreira que estava nos quios-
ques a ajudar. As pessoas que

foram dar um saltinho pare-
ciam interessadas e até ouvi-
ram-se comentários tais como
“isto vai ser meu próximo des-
tino para as férias!”

A tarde, o Sr. Cônsul, Dr.
Carlos Oliveira, fez a honra de
vir à exposição dando assim
uma grande motivação à equi-
pa de persistir nestes projectos.
“ Foi uma boa iniciativa, tem
que ter seguimento para mos-
trar a nossa cultura”, disse ele.
Apesar  da limitação de mate-
rial, ele gostou da apresen-
tação, “mostrar às outras cultu-
ras de uma imagem recente de

Portugal. É uma maneira de
fazer com que a língua não se
perca e as associações têm de
ter uma sucessão de jovens
para mostrar que também se
interessam pela cultura e as
suas raízes” acrescentou. A
directora da vida dos estu-
dantes na UQAM, Sra. France
Turbide, também veio dar os
parabéns, mostrando o inter-
esse pelas culturas que com-
põem a universidade dando
também vontade de continuar
com novos projectos.

23 de Novembro de 2005
O dia anterior passou-se mui-

tíssimo bem. Todos estavam à
espera que este dia também
fosse tão glorioso como o pré-
vio. A planificação do dia estava
preparada e o CERB (Centro
de Estudo e de Pesquisa do
Brasil) deu um grande suporte
técnico para que o dia tivesse
um bom seguimento com es-
pectáculos de origem brasi-
leira. A equipa Capoeira brasi-
leira do mestre Ajana entusias-
mou e cativou os espectadores.
Os movimentos e o ritmo da
música tradicional da capoeira,
de mais em mais rápida, fizeram
com que todos estiveram sub-

mergidos e espantados pelos
saltos, pontapés, balanços do
corpo muito perto dos “adver-
sários”. Dava a ilusão que esta-
vam num verdadeiro combate
com a “capoeira” mostrando
ser uma forma de dança mistu-
rada com artes marciais.

A seguir houve lições de
samba dadas pelo professor
Marcos de Oliveira que está
ligado à dança desde os 14
anos. Convidou todos que que-
riam aprender a dançar e mos-
trou os passos a passos. Todos
riram às gargalhadas quando
ele quis que todos fizessem um
cruzamento de pernas para a
seguir caírem no chão e se
levantarem de novo. As pessoas
não conseguiram pois não pu-
deram levantar-se tão rapi-
damente como o Sr. Marcos.

No final dos espectáculos
todos foram no local para apren-
der a conhecer-se e fraternizar,
sendo este o objectivo principal
da associação dos estudantes
lusófonos da UQAM.

O segundo dia passou, sem
equívoco com nenhuma difi-
culdade de força maior dando
expectativas  positivas para o
último dia, a África Lusófona.

24 de Novembro de 2005
Neste dia tão esperado, o

último de três, todos estavam
ansiosos, desejando que tudo
corresse bem como os dois
primeiros. Preparam tudo com
que a África lusófona tivesse à
mostra de todos que queriam
conhecer diferentes culturas.

Pessoas que pensavam que a
África era só britânica ou ára-
be, foram enganadas. Apren-
deram que a África era com-
posta por várias tribos e que
certos países falavam oficial-
mente o português. O Sr. Jorge
da Pinha, jornalista para o
Jornal do Emigrante estava
ajudando os estudantes na
organização dos quiosques,
Cabo-verde sendo a terra natal
dele. “Apesar da falta de mate-
rial para Moçambique, eles
conseguiram dar uma volta à
situação para que ela fosse
vantajosa para eles e puderem
apresentar algo de interessante
à comunidade quebequense
da UQAM e assim como àque-
les que vieram por curiosi-
dade”, disse ele quando me
aproximei do quiosque. Vários
quiosques estavam presentes
para separar as informações de
cada país luso-africano: Mo-
çambique, Cabo-Verde, Ango-
la, São Tomé e Príncipe, Guiné
Bissau. “Tiveram que ir buscar
certos materiais, tais como
artesanato, fotografias e filmes
à embaixada da Angola devido
à falta de informação para estes
países”, disseram alguns cola-
boradores.

 “Este projecto foi, antes de
tudo, um trabalho de grupo”. A
todos que deram apoio e moti-
vação, um grande obrigado.
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        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5
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& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros
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1963-03

Desenho da semana

Estas são de graça...
- Tenho muita pena, mas o senhor foi expulso do clube por urinar
na piscina.
- Mas toda a gente faz.
- Talvez... mas da prancha o senhor é o único.
O Rocha perdeu a sogra e participou aos amigos o
acontecimentos nestes termos:
- A minha sogra deixou de falar às 22H de hoje.

Entre dois patrões:
- Eu cá prefiro sempre que os meus empregados tenham mulher
e sogra.
- Porquê?
- Porque assim nunca têm pressa de ir para casa.
A professora com umas saias grandes entra na sala de aula, e ao
entrar cai.
De repente volta-se para um aluno da frente e pergunta-lhe:
- Até onde é que viste?
- Eu, vi até ao tornozelo.
- Então vais ficar de castigo uma semana.
Volta-se para outro aluno e pergunta-lhe:
- E tu, até onde é que viste?
- Eu vi até ao joelho.
- Tu vais ficar um mês de castigo.
A professora volta-se para outro aluno e faz-lhe a mesma
pergunta.
O rapaz sai da sua carteira em direcção da porta, e quando sai
da sala diz:
- Adeus pessoal até para o ano.

Sabia que...
A demência e a epilepsia são as doenças neurológicas conhecidas
há mais tempo.
· Hipócrates (460 - 375 a.C.) foi o primeiro a reconhecer que a
epilepsia era uma doença do cérebro.
· Um dos primeiros tratamentos cirúrgicos para a epilepsia
consistia em abrir um buraco no crânio, para os maus espíritos
poderem sair.
· Existem entre 40.000 a 70.000 epilépticos em Portugal, e todos
os dias são diagnosticados novos casos.
· 1 em cada 20 pessoas pode ter um ataque epiléptico uma vez na
vida.
· Uma crise epiléptica não é igual a epilepsia; esta implica que as
crises se repitam espontaneamente ao longo da vida.
· Há um pouco mais homens que mulheres com a doença.
· Há vários tipos de ataques epilépticos.
· A epilepsia não é uma doença mental, nem é contagiosa.
· O primeiro medicamento usado para a epilepsia, o brometo de
potássio, foi descoberto em, 1857 por Sir Charles Lokock, parteiro
da rainha Vitória.
· 80 por cento das crises controlam-se com a medicação.
· Para a maior parte das pessoas com epilepsia, as consequências
psicológicas são mais importantes que os ataques em si, pelo que
a tolerância e a compreensão são importantes.

Um bebado, depois de conseguir, com muita dificuldade chegar
à porta de casa, tira alguma coisa do bolso e tenta mete-la na
fechadura para abrir a porta. Depois de alguns minutos de
infrutiferas tentativas, ele finalmente olha o que tem na mao (um
supositorio) e diz:
- Onde sera que enfiei a chave?

Erro no nome?

Várias pessoas perguntaram se nós fizemos um erro ou não
no nome Harry Potter e o Cálice de Ouro na minha última
crónica. E a resposta foi sim. Então “Harry Potter and the Gob-
let of Fire” é realmente Harry Potter e o Cálice de Fogo.
Obrigado pela atenção que deram a minha crónica.

Missão Impossível 3
Tom Cruise depois de finalizar a Guerra dos Mundos

começou logo a trabalhar o seu novo filme e o resultado está

aqui. O Site de Internet Egotastic, www.egotastic.com,
divulgou as primeiras imagens de Missão Impossível 3, Tom
Cruise veste mais uma vez o papel de Ethan Hunt em mais
uma missão provavelmente impossível. Nas imagens podemos
ver cenas de acção de Cruise com a actriz Keri Russell.

A realização do 3º filme está a cargo de J. J. Abrams, o
responsável pelos grandes êxitos de televisão como “A
Vingadora” e “Perdidos”. A 3ª missão do agente Ethan Hunt
tem previsto a estreia ser para inicio do Verão do próximo ano.

Uma Vida Inacabada
An Unfinished Life é uma história sobre perdão. Sobre

perdoar a nós próprios e perdoar aos outros. A sua história gira
em torno da intersecção das vidas de dois grupos distintos de
pessoas. De um lado estão Einer Gilkyson (Robert Redford)
e o seu capataz e amigo mais chegado, Mitch Bradley (Mor-
gan Freeman), que têm vivido e trabalhado juntos durante 40
anos no rancho de Einer, no noroeste do Wyoming.

Do outro lado encontram-se Jean Gilkyson (Jennifer Lopez),
a nora de Einer, e a filha de onze anos desta, Griff (Becca

Gardner), que estão
a tentar escapar de
uma situação de abu-
so por parte do actual
namorado de Jean,
Gary (Damian Lewis).

Quem é ele?

Esta foto foi  tirada em 1973. Quem é ele?

Na última publicação a foto eram Paulo Lourenço e Nélia
Freira

Triangulo de amor
Papagayo

Com o seu novo CD “Cora-
ção Vagabundo”, Bïa conse-
guiu fazer uma união entre a
cultura brasileira, francesa e
quebequense. Ela Escolheu 7
canções do repertório brasi-
leiro, Caetano Veloso, Djavan,
Tom Jobim, etc... 7 outras do
repertório francófono (de
Gainsbourg, Henri Salvador,
etc.) e junta uma composição
no final chamada Bilingue. As
canções em português estão

cantadas em francês e vice versa. É uma linda maneira para fazer
descobrir aos lusófonos a cultural musical francófona e vice-versa.

Como Bïa diz em suas próprias palavras: “Um dia no Jardim
Botânico do Rio, eu vi uma árvore deitada no chão. As suas raízes
estavam ao ar, mas com os anos essas raízes tornaram-se ramos
com flores e os ramos raízes. (...) Com “Coração Vagabundo” eu
quis fundir as duas línguas que eu amo, de onde eu vagabundo
desde meu nascimento com uma, e a minha adolescência com a
outra”

É um disco calma, de manhã ou para pôr durante um jantar
tranquilo mas que chega ao peito com muita emoção. A
instrumentação mínima  transmite toda a intimidade da voz e as
melodias das flautas (Dominique Bouzon) são como um doce para
o ouvido. A produção do disco (Robson Galdino) foi feita entre Paris
e Montreal e faz-nos pensar que existe uma ilha imaginária
escondida no meio dos três paises chamada Bïa. Uma ilha para ter
férias na cabeça.

Bia - Coeur Vagabond - Coração Vagabundo
                      (4 estrelas)

Leia e divulge
A Voz de Portugal
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

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
514.844.0161
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

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
4276 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: 514.277.7778

514.862.2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          514.595.1500
 Víctor Marques   514.570.9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 450. 669.7467

[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

†

†

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

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

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115

Nenhuma taxa de serviço

Preços competitivo aos dos bancos

Aberto segunda a sábado

Troca excelente de euros e dólares US

Falamos português

Aquisição de 42% da Sociedade
Financeira de Investimentos

e Gestões Açores – FINANÇOR, S.A.
pela Agripar, S.G.P.S., S.A.

A Agripar S.G.P.S., S.A. adquiriu 42% da Finançor, elevando
assim a sua participação para 84%. Com esta aquisição, a Agripar
reforça a sua participação no sector agro-pecuário açoriano.

A Finançor fabrica e comercializa alimentos compostos para
animais, farinhas, bolachas, massas e cereais e actua na Região
Autónoma dos Açores. Em 2004 apresentou um volume de
negócios de 15,7 milhões de euros.

O Banif Investimento foi o assessor financeiro da Agripar
S.G.P.S., S.A. nesta transacção.

Para esclarecimentos adicionais é favor contactar:

Pedro Guerra Pedro Soares David
Director Coordenador Analista Sénior
+351 21 381 62 00 +351 21 381 62 00

 pedro.guerra@banifinvestimento.pt      pedro.david@banifinvestimento.pt

Comunicado

Virgínia Correia de Moraes
1903 - 2005

Faleceu em Ste-Dorothée, Laval, no 22 de
Novembro de 2005, com 102 anos de idade,
Virgínia Correia de Moraes, natural de
Moçambique.

Deixa na dor seus netos e bisnetos, assim
como muitos amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma liturgia da palavra teve lugar sexta-feira, 25 de Novembro, na capela
do Mausoléu St-Martin, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério
Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.

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

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas em sufrágio pela sua
alma, que se realiza domingo, 4 de Dezembro de 2005, pelas 11h00, na Igreja
Nossa Senhora de Fátima, em Laval.

Lutuoso
António Carreira

« Patilhas »
1º mês de saudade

Especial agradecimento pelo apoio e o amor que nos
deram neste momento tão doloroso dos últimos dias.
Obrigado.

Alcides, Manon, Joe Ash, Ana Paula Vieira, Lurdes e
família, compadres Catarino e família, Billy Guy e família,
Diane e Anthony, e a tantas outras pessoas amigas, que
nos encorajaram.

Muito obrigado
Ao nosso Herói
Que nunca será

Esquecido.

Te amaremos sempre.
Da família Carreira.

11-30-2005.pmd 11/29/2005, 5:48 PM12



A Voz de Portugal, 30 de Novembro de 2005 1 3
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

Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.

Padaria Medeiros
(514) 277-9290

EMPREGOS
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

ALUGA-SE

DIVERSOS
Fazem-se rissóis para festas e
recepções. (514) 717-8772

Clube Mount-Royal
Precisa-se empregado de mesa
com alguma experiência e que fale
um pouco de francês e inglês, que
seja honesto e trabalhador.
Oferecemos boas condições de
trabalho e excelentes vantagens
sociais.

Para informações,
comunicar com João

Fonseca pelo telefone
(514) 842-5454, ou pelo

fax (514) 849-9605.

Precisa-se costureiro (a) para
lavandaria em Longueuil, para
pequenos consertos e para atender
ao balcão. (514) 246-9895

Aluga-se 3 1/2. Livre em Dezembro
ou Janeiro. $480 por mês. Situado na
Rosemont. Sítio tranquilo.

(514) 328-8740

Precisa-se de senhora para tomar
conta e limpar uma casa. Tempo
inteiro (segunda à sexta-feira).
Nenhuma criança para guardar. Deve
ter experiência e ser honesta.
(514) 886-1021, (514) 738-3901,

(514) 738-5241

Precisa-se costureira (o) com
experiência, para reparações de
todo o género. Tempo parcial.
Possibilidade de tempo inteiro. Em
Laval. (450) 625-1556

Vendedor (a) para loja no centro da
cidade, para trabalhar com o público
e com a caixa registadora. Falar
francês e inglês. Ter completado o
secundário 5. Damos formação.
Tempo parcial ou inteiro. Pessoas
sérias. Sílvia (514) 842-2921

Pessoa para administração e
supervisão de um imóvel. Pessoa
“bricoleur”. Apartamento fornecido e
salário. Para pessoa séria.

(514) 845-2348 ou
(514) 367-7368 #82

4 1/2 todo renovado, num duplex.
Saídas para máquinas de lavar e
secar. Aspirador central. Sítio
tranquilo. Perto de todos os serviços.

(514) 389-4843

Lugares disponíveis
 Infantário à noite, no bairro Rosemont.
Chamar para o (514) 593-9331

Casa comercial e residencial antiga
muito grande, com garagem espa-
çosa, no centro de Carvalhelhos,
conselho de Boticas, Portugal. Preço:
25000 Euros. Aceitam-se ofertas
sérias, em Euros o dólares cana-
dianos, em carta fechada:
6980, Ch. Côte-St-Luc #109, Montréal
(PQ), H4V 3A4

(514) 482-5229

Pessoa para cuidar (“concierge”) de
um bloco de apartamentos, em
Montréal. Deve residir. Salário a
discutir.

(514) 276-3523 ou
(514) 758-2111

Condutor, a tempo inteiro, para
companhia de distribuição de produtos
alimentares.
(514) 845-0164

Senhor, com 66 anos, divorciado,
sem filhos, deseja encontrar senhora
para vida a dois, se possível.

(514) 982-9647

VENDE-SE

INFANTÁRIOS

ENCONTROS

Curso de informática, todos os
sábados das 13h00 às 15h00. O
próximo curso vai iniciar-se no 14 de
Janeiro de 2006.
Curso de 5 semanas (95$)
- Introdução aos computadores
- O mundo dos computadores
- Como fazer um site web?
- Curso para crianças

Contactar
A VOZ DE PORTUGAL

(514) 284-1813

CURSOS

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

REQUERIMENTO
A modernização dos serviços consulares promovida por

vários governos, desde fins da década de 90, teve como ponto
alto o início do processo de emissão de bilhetes de identidade
portugueses nos postos consulares no estrangeiro, facto que
eliminou a tradicional mudança de tratamento entre
portugueses residentes dentro e fora do território nacional.

Porém, a execução de tal medida obrigou a uma fase
transitória, tendo em conta a necessidade de salvaguardar
regras mínimas em matéria de segurança, avaliando-se
simultaneamente as reais potencialidades do novo sistema.

Hoje, passados que são cerca de dois anos após o lançamento
de tal experiência e tendo em conta o pleno sucesso alcançado,
não se tendo verificado qualquer problema grave em matéria
de segurança, e tendo-se ultrapassado as insuficiências do
sistema do sistema centralizado que até aí existia, é altura de
projectar o futuro tendo em conta o desenvolvimento das no-
vas tecnologias de informação.

Neste âmbito, uma das questões que parecem mais evidentes
é a capacidade de através dos postos emissores se emitirem
bilhetes de identidade para outras áreas consulares, ganhando-
se claramente em eficiência, em segurança e servindo-se
melhor os utentes dos serviços. Porém, tal medida obrigará a
um ajustamento do decreto que regula o funcionamento destes
postos e que é fruto de circunstâncias que se viviam aquando
de sua génese e que hoje se encontram claramente
ultrapassadas.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais
aplicáveis, venho requerer, através de V. Exa., ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros, que nos sejam dadas as seguintes
informações:

1. Como pretende o Governo desenvolver o processo de
emissão de bilhetes de identidade no estrangeiro?

2. Admite o Governo tomar as medidas indispensáveis no
sentido de permitir a emissão de bilhetes de identidade de
várias áreas consulares em cada um dos postos emissores já
existentes?

Palácio de S. Bento, 24 de Novembro de 2005
O Deputado

José de Almeida Cesário

Portugal: Indícios de Recuperação no 4º trimestre
O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou recentemente a síntese
trimestral, que embora relativa ao período compreendido entre Julho e
Setembro de 2005, deixa igualmente um primeiro avance de dados sobre
o mês de Outubro. As indicações gerais apontam para os primeiros sinais
de recuperação da actividade, a qual se deverá reforçar no quarto trimestre
do ano.
O INE menciona alguns sinais de recuperação ao nível dos sectores da
indústria transformadora e dos serviços. Destaque para as indicações de
recuperação das exportações, após um mais lento crescimento na
primeira metade do ano. Os empresários mencionam um aumento da
carteira de encomendas de exportação, o que reflecte, em grande medida,
a depreciação do euro face ao dólar, ocorrida ao longo do ano, bem como
a recente melhoria da actividade económica na Europa, que é o principal
mercado de destino das exportações portuguesas (recebendo cerca de
80% das exportações nacionais).
No entanto, os indicadores quantitativos e qualitativos referentes a este
período não revelam ainda essa melhoria. A principal razão para essa
situação prende-se com o consumo das famílias, que domina os restantes
efeitos.
No final do segundo trimestre deste ano, o anúncio do aumento da taxa
normal do IVA para 21% a partir de 1 de Julho levou a uma antecipação
das compras de automóvel, que foram assim concentradas até ao final
de Junho. Os dados reflectem, deste modo, a moderação da despesa,
uma vez anulado esse efeito extraordinário. Por outro lado, no terceiro
trimestre houve um forte aumento do desemprego, para 7.7%, além do
aumento dos preços dos combustíveis, o que contribuiu também para uma
desaceleração do consumo de bens correntes e alimentares.
Os dados já relativos ao mês de Outubro revelam uma melhoria ligeira,
em linha com o cenário de recuperação traçado pelo Banco de Portugal.
De qualquer modo, a recuperação deve ainda revelar-se moderada.

Europa:
Dados Mistos de Confiança dos Empresários
Ao longo da última semana, foram divulgados alguns dados de confiança
dos empresários, os quais revelaram um comportamento misto. Em
França e Itália, a confiança manteve a tendência recente de recuperação,
embora com algumas indicações que a actividade possa estabilizar, após
a mais forte recuperação dos últimos meses.
Os empresários mencionam a continuação de procura externa forte,
associada a uma queda mais acentuada dos stocks em armazém. Há,
com efeito, indicações que os stocks já poderão estar abaixo dos níveis
desejados, o que, mesmo associado a uma redução da procura, poderia
continuar a suportar a actividade industrial nos próximos meses.
Na Alemanha, a confiança dos empresários corrigiu um pouco mais do
que o esperado, embora permaneça ainda nos máximos dos últimos cinco
anos. Analisando por sectores de actividade, verifica-se que houve uma
estabilização ao nível dos sectores da indústria transformadora (onde os
empresários continuam a mencionar elevados volumes de encomendas
externas). No sector de construção, há indicações de uma melhoria ligeira
– a confiança permanece ainda baixa, não tendo recuperado totalmente
da forte queda registada uma vez dissipados os efeitos da reunificação
alemã (em 1990).
O sector onde a deterioração da confiança foi mais acentuada, foi o do
retalho, que anulou completamente a forte recuperação do mês anterior.
A principal explicação para essa deterioração prende-se com as medidas
recentemente anunciadas pelo novo Governo da Alemanha, com destaque
para um aumento da taxa de IVA para 19% (face aos actuais 16%), a partir
de 2007, e um aumento progressivo da idade de reforma para 67 anos.
Por outro lado, a função pública deverá ver uma redução, em metade, do
subsídio de Natal. Estas medidas, que pesarão no orçamento familiar,
poderão ter um impacto sobre a confiança e despesa das famílias.
Tomados em conjunto, os dados de confiança nacionais já conhecidos
apontam para uma ligeira estabilização, o que seria consistente com a
continuação de expansão da actividade em linha com a tendência recente.

EUA: Reserva Federal
Sinaliza Actuação Mais Gradualista
As actas da reunião do Comité de Política Monetária da Reserva Federal
dos EUA revelam que, após terem subido as taxas de referência em 3
pontos percentuais, para 4.0%, os banqueiros centrais começam a
ponderar uma subida mais gradual das taxas. Desde Junho de 2004 que
as taxas têm subido 0.25% em cada uma das reuniões, que têm lugar de
seis em seis semanas.
A avaliação da conjuntura económica e das condições fundamentais da
economia americana continua a ser bastante positiva, com a generalidade
dos membros do Comité a considerar que se estão a utilizar de forma
adequada todos os recursos disponíveis, inclusive o trabalho (e a taxa
de desemprego permanece no mínimo de 5%). Neste contexto, a
economia americana encontrava-se em condições de acomodar os
impactos adversos do choque em que consistiram os furacões Katrina e
Rita.
Relativamente ao cenário para os próximos trimestres, consideram que
o crescimento deverá permanecer forte, mas a descida dos preços dos
combustíveis, face aos máximos de Setembro, deve permitir uma mais
rápida desaceleração da inflação.
Deste modo, dão indicação de que poderão subir as taxas de referência
de forma mais moderada do que no passado recente. De igual modo,
alguns membros do Comité consideram que terão que avaliar mais
cuidadosamente os impactos das subidas, havendo referências aos
riscos de “ir longe de mais”. Isso aponta para que – e como já estava
descontado pelos mercados – o ciclo de subida deverá terminar em 2006.
A dúvida que permanece no mercado é de o nível máximo das taxas de
referência atingir 4.5% ou 4.75%, face aos actuais 4.0%.
Face às actuais expectativas de continuação de crescimento forte,
parece ainda cedo para começar a antecipar o início do ciclo de descida
das taxas de referência.
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«Nós encaramos todos os jogos para
ganhar» (Custódio)
O jovem médio «leonino» está
confiante nas capacidades do
Sporting em conseguir vencer na
deslocação de sexta-feira ao terreno
tradicionalmente difícil do FC Porto,
actual líder da Liga portuguesa

Figo elogia Lampard e Gerrard
O internacional português, do Inter,
admite que nesta altura Frank
Lampard, do Chelsea, e Steven
Gerrard, do Liverpool, são os dois
melhores jogadores ingleses da
actualidade e candidatos a vencerem
futuras edições da «Bola de Ouro».

Europeu Sub-21: UEFA analisa
condições de Portugal
Três representantes da UEFA estão
desde domingo em Portugal para
verif icarem as condições que a
Federação Portuguesa de Futebol
(FPF) apresenta para a organização
da fase final do Campeonato da Europa
Sub-21

Sevilha «respira» confiança para jogo
com V. Guimarães
O lateral direito Daniel Alves é o porta-
voz do optimismo que reina na equipa
do Sevilha para o jogo de quinta-feira,
com o V. Guimarães, a contar para a
fase de grupos da Taça UEFA

Abel Xavier recorre de suspensão
Abel Xavier já fez chegar à UEFA o
recurso da suspensão de 18 meses
que aquele organismo lhe aplicou na
sequência do teste «anti-doping»
positivo, realizado após o jogo com o
Xanthi, de 29 de Setembro

Sérgio Conceição aguarda a
contratação de Jorge Costa
O internacional português do Standard
de Liège aguarda com expectativa a
iminente contratação de Jorge Costa,
do FC Porto. O mesmo acontece
com o técnico do clube belga,
Dominque D´Onofrio, que tece forte
elogio ao experiente defesa

Empresário de Edson vai conversar
com responsáveis do Sporting
Tadeu Oliveira confirmou ontem que
terá de conversar com os dirigentes
do Sporting para saber se o clube
«leonino» pretende a continuidade de
Edson ou se quer a sua saída durante
a reabertura do mercado

Benfica acolhe UEFA Futsal Cup
O pavilhão da Luz foi o escolhido para
receber um dos grupos da segunda
fase da UEFA Futsal Cup, que se
realiza entre 28 de Janeiro e 5 de
Fevereiro.
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Um  Porto Nacional
Um troféu já ninguém tira ao

Nacional. A sua animadora

série de quatro triunfos con-
secutivos permitiu-lhe passar
uma noite de domingo na iné-
dita liderança do principal
campeonato português, que
até já leva 12 jornadas, portanto
ultrapassou o seu primeiro
terço. A equipa de Manuel
Machado, que atingiu o céu ao
retirar de lá o Braga, pode
ainda sorrir com os quatro
pontos de vantagem para o
Sporting e oito para o Benfica,
os madeirenses foram alcan-
çados pela única equipa que
até agora os bateu, o FC Porto
que venceu na segunda feira
um Gil que nao tinha perdido
com os outros grandes

Além dos comandantes, o
fim-de-semana foi de alegrias

para o Sporting. Paulo Bento
somou o terceiro triunfo conse-
cutivo - e nunca perdeu, tal
como outro Paulo, o Bonamigo
do Marítimo - e já somou quase
tantos pontos como Peseiro,

embora com menos dois jogos.
Isto significa que os leões come-
çam a ficar bem colocados
num campeonato que ameaça
ser tão competitivo como o an-
terior, pois neste momento
temos cinco equipas capazes de
subir ao topo, nelas ainda não
estando um Benfica momen-
taneamente desfalecido. Mas
está um espantoso Setúbal, que
fez cair o Rio Ave e pode dizer
que no último mês empatou no
Dragão e ganhou os restantes
três jogos. Mesmo sem salá-
rios...

Do outro lado da tabela, o
Penafiel vai recuperando ponto
a ponto, enquanto Guimarães e
Estrela vão desesperando. Mas
como aqui, e após parcial alívio

da Académica e total do Paços
de Ferreira, continuam a ser

sete equipas a tentar fugir a
quatro lugares, a Liga ainda
poderá dar muitas voltas.
Um empate pode ser descon-
solador para todos? Pois pode. O
Belenenses deixou a Luz ani-

mado pelo nulo na casa de um
“grande”, mas quando fizer
contas à vida de forma mais fria
reparará que não ganha um
jogo há dois meses e uma sema-
na (desde 19 de Setembro,
quando bateu o Guimarães) e
que José Couceiro ainda não
tem qualquer vitória; já o Ben-
fica, se ficou sem qualquer
motivo para sorrir, pior se senti-
rá ao recordar que o último
triunfo foi a 22 de Outubro,
frente ao Estrela da Amadora,
a culminar uma fantástica série
de cinco vitórias. Daí para cá
ficaram três empates e uma
derrota para o campeonato,
mais uma derrota e um empate
para a Liga dos Campeões. Será
o preço das lesões...

COMENTÁRIOS DA LIGA DE HONRA

O vento sopra de Sul
Além dos muitos golos, a 12ª jornada da Liga de Honra contrariou

o intenso frio que nos últimos dias se tem abatido sobre o país. Os
ventos sopram de Sul e, pelo menos, vão aquecendo um pouco
mais os ânimos da massa adepta do Olhanense, Estoril e
Portimonense. Este trio tem-se aguentado nos lugares cimeiros da
tabela e ontem conseguiu encurtar a distância para os dois
comandantes da prova. Aproveitando os empates caseiros
consentidos pelo líder Beira-Mar, frente ao Chaves, e pelo Covilhã,
diante do Leixões, as três equipas do Sul mostraram ainda um
apetite voraz pelas balizas de Moreirense, Marco e Ovarense (10
tentos marcados).

O Olhanense acentuou a crise de resultados dos cónegos,
segurando firme o terceiro posto. Logo atrás estão os canarinhos,
que na deslocação ao Marco de Canaveses relegaram para
segundo plano as dificuldades financeiras, frente a um adversário
que também enfrenta problemas económicos. Em Ovar, o
Portimonense mostrou-se seguro e saltou dois lugares, rumo à
sexta posição.

De Gondomar também chega uma equipa em ascenção, cuja
derrota imposta ao Maia garantiu a subida ao quinto posto, só a
dois pontos da entrada no pódio. Um golo bastou ao Feirense para
derrotar o Barreirense e chegar, assim, a zona segura. O avançado
Bock, do Vizela, está imparável e na Póvoa de Varzim fez o “hat-
trick” do empate, depois de na ronda anterior ter marcado quatro
ao Marco. A viagem do Aves aos Açores resultou em derrota,
estando os avenses sem vencer desde a nona jornada.
Já lá vão dois meses desde que o líder Beira-Mar consentiu a
primeira derrota da época, em casa do Marco, na quinta jornada.
Desde então os aveirenses não mais claudicaram e mantêm-se na
liderança. Com as vitórias alternadas com os empates, agora terão
de ter cuidado com as perigosas aproximações dos adversários
directos, até porque frente ao Chaves contabilizaram a segunda
igualdade consecutiva.

Ronaldinho vence a Bola de Ouro

Ronaldinho venceu a «Bola de Ouro», prémio atribuído pela
revista francesa «France Football» ao melhor jogador do ano nos
campeonatos europeus. O brasileiro, colega de Deco no Barcelona,
sucede assim ao ucraniano Schevchenko.

Cristiano Ronaldo, Figo e Deco estavam entre os 50 nomeados
para o galardão, mas não ficaram nos dez primeiros. A posição que
ocuparam na votação não é ainda conhecida.

Os dez mais votados:
1.Ronaldinho (Barcelona), 225 points
2. Frank Lampard (Chelsea), 148
3. Steven Gerrard (Liverpool), 142
4. Thierry Henry (Arsenal), 41
5. Andrei Shevchenko (Milan), 33
6. Paolo Maldini (Milan), 23
7. Adriano (Inter), 22
8. Zlatan Ibrahimovic (Juventus), 21
9. Kaka (Milan), 19
10. Samuel Etoo (Barcelona) e John Terry (Chelsea), 18
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F.C. Porto: Bétis tenta
empréstimo de Hélder Postiga

Hélder Postiga é um jogador altamente apetecível e o seu desejo
de abandonar o F.C. Porto já em Janeiro começou a agitar o
mercado. Apesar de afastado do plantel principal e colocado a
treinar com a equipa B, o internacional português já foi alvo do
interesse do Mónaco, do Marselha, do Standard Liège e agora do
Bétis de Sevilha.

Os espanhóis estão deses-
perados para reforçar a frente
de ataque, nomeadamente
após a lesão grave contraída
por Ricardo Oliveira, para a-
lém da baixa recente de Dani,
e começaram a sondar o mer-
cado há cerca de duas sema-
nas. Vários nomes surgiram na
lista dos andaluzes, como Lied-
son e mesmo Benni McCarthy,
mas Sporting e F.C. Porto rejei-
taram prontamente a possibi-
lidade de cederem os jogado-
res. Já o caso de Hélder Postiga
pode ser mais simples de re-
solver.

Custódio: «Paulo Bento trouxe
mais confiança e organização»

Custódio falou do antes e do depois. Ou do que era a equipa do
Sporting antes de Peseiro e depois de Peseiro. Agora, com Paulo
Bento, o jovem médio salienta a união, organização e disciplina.
Dentro e fora de campo.  «Nota-se que o Paulo trouxe mais
confiança e organização ao grupo», referiu Custódio esta manhã
em Alcochete. «Uma equipa disciplinada e organizada está mais
perto de alcançar o sucesso e é isso que tem acontecido na nossa
equipa», salientou, escusando comentar o caso Liedson: «Quem
manda nisso tudo é o treinador. Somos 28 e todos nós valemos o
mesmo.» O internacional sub-21 não tem dúvidas em falar das
diferenças entre Peseiro e o novo treinador. «Sinto um grupo mais
unido do que com Peseiro. E penso que toda a gente vê isso»,
lembrou, tentando fazer alguma distinção entre os dois
treinadores: «São maneiras de liderar diferentes. O Peseiro tinha
a sua forma de liderar, o Paulo Bento tem a dele. Estou a falar do
que se passa dentro do campo, em termos de organização. Mas
fora do campo também existe disciplina.»

Koeman e o atraso: «São bastantes pontos»
Ronald Koeman compareceu na sala de imprensa da Luz com

o descontentamento estampado no rosto, comentou da seguinte
forma o empate caseiro frente ao Belenenses, naquele que foi o
quarto jogo consecutivo na Liga sem vencer aos quais se juntam
mais dois para a Liga dos Campeões:

«Tivemos muita posse de bola. Não é fácil criar oportunidades,
nós tivemos as nossas e o que nos faltou foi o golo. Fizemos de tudo
e jogámos muito bem. Em duas ou três jogadas tivemos a sorte
deles não terem marcado. Temos de continuar a trabalhar e tentar
ganhar. Há mais problema quando não jogas bem. Não sou
pessimista e um dia em que vamos ganhar.»

Distância de oito pontos para o primeiro lugar. O título ainda é
possível? «Tudo é possível porque não há uma equipa que esteja
muito melhor do que as outras, mas por outro lado oito pontos são
bastantes pontos. Cada vez que não ganhámos há menos
possibilidade de chegar à frente. Mas apesar do momento da
equipa fizemos tudo, lutámos e penso que nos faltou algo na
frente.»

O que disse ao árbitro quando foi advertido? «A única coisa que

lhe disse foi que já eram dois penalties. Para mim na primeira parte
a jogada do Assis é penalty e na segunda parte vi mão de um defesa
do Belenenses. São coisas que temos que aceitar e não acho que
hoje o árbitro influenciou muito. Não tivemos a sorte do nosso lado
pois tentámos. De um lado uma equipa que só ataca e outra que
só defende precisa de um pouco de ajuda pois quer atacar e
ganhar. Tivemos mais oportunidades do que eles e jogámos mais
para ganhar.»

O que acho das exibições de Nuno Assis, Karyaka e Geovanni: «No
global estou contente com o jogo do Nuno Assis pois fez um bom
jogo. Faltou-lhe um pouco de sorte no remate que teve ao poste
mas criou bastante perigo. O rendimento fala por si e então nesse
sentido não estou tão contente com os outros dois.»

Com quatro lesionados como vai preparar o próximo jogo? «Todos
sabem o momento em que estamos e não posso usar todos os
jogadores mas não me vou lamentar. Vamos ter um jogo
complicado com o Marítimo mas esperamos fazer um bom jogo
para estarmos mais confiantes para o jogo com o Manchester.»

UEFA
promete
combate ao racismo

Lennart Johansson, presidente da UEFA, assegurou que os
actos racistas sobre o guarda-redes do Espanyol, Carlos Kameni,
assim como os incidentes similares ocorridos em Itália e Holanda
não passarão impunes.Em declarações ao diário Aftonbladet,
Johansson afirmou sentir “desprezo” por esse comportamento,
comparando-o ao fenómeno do hooliganismo. Apelando para que
a “história não se repita”, o presidente da UEFA frisou que “é
necessário trabalhar activa e racionalmente para acabar com este
sério problema”. “Uma coisa é certa: não fecharemos os olhos ao
que se está a passar”, adiantou, acrescentando que se trata de um
comportamento que reflecte o mal estar da sociedade. “O futebol
deve assumir a sua res-ponsabilidade porque o bom exemplo con-
tagia”, finalizou

Old Trafford em
silêncio por George Best

Old Trafford vai respeitar um minuto de silêncio em memória do
ex-jogador do clube George Best, que faleceu sexta-feira passada,
consternando toda a Inglaterra e a Irlanda do Norte, donde era
originário.

Trata-se da homenagem escolhida pelos responsáveis do
emblema inglês e que decorrerá momentos antes do início do
primeiro jogo em casa – Manchester Utd-West Brompton, para a
Taça da Liga – dos “red devils” desde a morte de um dos melhores
futebolistas da Grã-Bretanha.

O clube inglês optou numa primeira ocasião por um minuto de
aplausos, à semelhança do que ocorreu um pouco por todos os
campos do território no último fim-de-semana, mas decidiu-se por
um minuto de sepulcral silêncio.

Está ainda em estudo a possibilidade de ser erigida um estátua
de George Best junto ao estádio ao lado da de Matt Busby, antigo
treinador da grande equipa do Manchester dos anos 50 – altura
em que o clube conquistou três títulos de campeão –, grande parte
morta num acidente de aviação próximo de Munique em 1958
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