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Portugal é caso único na União Europeia
O primeiro-ministro demissio-

nário português considerou, esta
segunda-feira, que Portugal tem
uma situação única dentro da
União Europeia. Durante o encon-
tro com o presidente francês,
Santana Lopes defendeu que Por-
tugal deve continuar a receber
fundos comunitários e que não
deve ser sacrificado por não ter
atingido os níveis de desenvolvi-
mento de países como a Irlanda.

Portugal é um caso único no seio
da União Europeia. Foi esta a ideia
defendida por Santana Lopes
junto do presidente francês, Jac-
ques Chirac.

O primeiro-ministro demissio-
nário português argumentou que
Portugal não atingiu os níveis de

Cont. na pág. 2

Liedson coloca Sporting na frente
Liedson faltou aos primeiros oito treinos após o Natal, mas este sábado

resolveu o «clássico» com o Benfica, marcando os dois golos da vitória por 2-
1 em Alvalade, que deixou o Sporting provisoriamente no comando da
Superliga de futebol.

Todas as informações na página 14

Você, já se
acomodou?
*José Fernando Rodrigues Alves Pinto

Pertencemos à minoria dos que
pagam todos os impostos. Ainda que
o não quiséssemos, não tínhamos
alternativa: exercemos trabalho
dependente, não nos sobram fundos
para imobilizar em acções, em pla-
nos de poupança ou noutras peças
de engenharia fiscal que nos per-
mitam o alargamento das deduções
à colecta ou à matéria colectável e,
para que não restem dúvidas, a
administração fiscal, com tantos
afazeres entre mãos, tem sido de
uma dedicação extrema para con-
nosco, exigindo-nos, anos a fio, a
apresentação de toda a papelada
comprovativa do IRS liquidado.
Neste país em que se convive tão
pacificamente com a aldrabice, com
a deslealdade, com a trapacice e com
a injustiça, nós, os que pagamos
todos os impostos, somos olhados
como membros da LCARO (Liga
Caritativa de Apoio a Reformados e
Oportunistas). Como diria um dos
meus companheiros de desdita,
“somos alguns… poucos, mas
bons… contrariados, mas pagan-
tes… acomodados…”.

Apresentação de um novo livro
Manuela Aguiar esteve em Mon-

treal, no dia 6 de Janeiro, no consulado
de Montreal, para a apresentação do
seu novo livro, No Círculo da Emi-
gração.

Foi um convite chegado à última da
hora, mas valeu a pena, porque tive-
mos ocasião de falar sobre a intenção
da deputada do PSD, Manuela A-
guiar, não se recandidatar às próximas
eleições legislativas. “Não me vou
recandidatar porque fui deputada ao
longo de muitos anos e chegou o mo-
mento de parar”, disse Manuela A-
guiar. A deputada adiantou, no en-
tanto, que vai continuar ligada à
emigração através da Associação da
Mulher Migrante. A recolha de todos
os seus “papéis” e a publicação do livro

foi um dos últimos projectos parla-
mentares.

Falemos sobre Manuela Aguiar
Eleita pela primeira vez em 1980,

Manuela Aguiar foi deputada à As-
sembleia da República durante cerca
de duas décadas, tendo representado
os dois círculos da Emigração (Euro-
pa e Fora da Europa) e os distritos do
Porto e Aveiro. Exerceu ainda funções
como secretária de Estado do Traba-
lho (1978-1979), vice-presidente da
Assembleia da República e foi a única
mulher a assumir o cargo de Secre-
tária de Estado da Emigração e das
Comunidades Portuguesas (1980-
1987). A subcomissão parlamentar

Cont. na pág. 2
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Falamos português e italiano

A Associação Inter-
nacional de Jornalistas,
que congrega, desde
há cerca de dois anos,
uma grande parte dos
Jornalistas Portugue-
ses que trabalham na
diáspora, lamenta não
estar representada,
mesmo que ao nível de
Observador, no VI
Congresso Internacio-
nal de Jornalismo de
Língua Portuguesa,
agora a decorrer no
Forum Telecom.

Organizado pelo Observatório da Imprensa – Centro de Estudos
Avançados de Jornalismo, em parceria com o Projor e o Obser-
vatório de Imprensa do Brasil - o congresso, subordinado ao tema
“Jornalismo e Cidadania”, seria da maior importância também
para a nossa Associação.

Recordando que Joaquim Vieira, presidente do Observatório de
Imprensa, considerou o Congresso como “uma forma de
aproximar os jornalistas uns dos outros”, entende a Associação
Internacional de Jornalistas que o Congresso não fica completo
sem a presença de Jornalistas da diáspora.

O facto de se tratar de uma troca de experiência entre
profissionais da mesma área e que “possam aprender,
eventualmente, uns com os outros”, mais importante se tornaria
para uma classe laboriosa como a nossa e que nem sempre é tida
como aquilo que realmente é.

A este propósito, recorda a Associação Internacional de
Jornalistas que, quando da organização da CPLP, na sua vertente
de Informação, cinco Jornalistas da diáspora foram convidados
como observadores, o que se nos afigura um óptimo contributo
para que os Jornalistas da diáspora fossem, nessa altura,
considerados em pé de igualdade com muitos outros colegas.

Não pode, portanto, a Associação Internacional de Jornalistas
deixar de lamentar que ninguém – ao nível do Governo ou da
organização do Congresso – se lembrasse de convidar (mesmo
para inscrição) a Associação Internacional de Jornalistas.

desenvolvimento da Espanha e
Irlanda mas não deve, por isso,
ser sacrificado. Por isto mesmo,
diz Santana Lopes, o país tem
de continuar a ser beneficiário
dos fundos da UE.

Este argumento surge numa
altura em que Bruxelas discute
o próximo quadro comunitário
de apoio. No entanto, para
Santana Lopes, será difícil ne-
gociar junto de Bruxelas numa
altura em Portugal tem um
Governo de Gestão.

Portugal é caso único
na União Europeia

«Nesta matéria, nós procu-
rámos sempre uma concer-
tação com as diferentes forças
políticas e informar em perma-
nência o Presidente da Repú-
blica. Mas é sobre os ombros do
Governo que recai o esforço
principal e, naturalmente, que
é um esforço adicional que
temos de fazer», disse Santana
Lopes.

Jacques Chirac mostrou-se
sensível aos argumentos portu-
gueses mas é preciso não esque-
cer que a França assinou a
Carta dos 6, que inclui os paí-
ses que querem contribuir
apenas com um por cento dos
recursos da UE para o Fundo
de Coesão.

No encontro, o presidente da
república francês mostrou uma
deferência especial para com
Santana Lopes, o que nem sem-
pre acontece com outros go-
vernos estrangeiros. Chirac
recebeu Santana Lopes à porta
e, no fim do encontro, foi des-
pedir-se frente às câmaras de
televisão.

Cont. da pág. 1

das Comunidades Portugue-
sas esteve reunida para fazer o
balanço do trabalho realizado
na presente sessão legislativa.

A restituição da dupla nacio-
nalidade aos emigrantes que a

perderam por imposição do
Estado português na época em
que Manuela Aguiar era Se-
cretária de Estado,e o direito de
voto dos residentes fora da
Europa para as eleições euro-
peias, foram conquistas desta-
cadas também pela presidente
da subcomissão. A deputada
realçou igualmente o trabalho
mais recente da subcomissão,
que estava a promover mesas-
redondas com vários políticos,
dirigentes de Organizações
Não Governamentais e espe-
cialistas em direito constitu-
cional, para debater a constitu-
cionalização do CCP.

Um livro bem especial
Nesta publicação reuniu seis
secções. A primeira disse-nos, é
“Intervenções em Plenário”
ante-projectos e projectos de lei
na assembleia pública. A se-
gunda é “Projectos de Lei”.
Algumas informações úteis
sobre votações, direitos de
votos e políticos, e muito mais
informações que podem encon-
trar. A terceira é “Requeri-
mentos ao Governo” . Exigên-
cias que foram pedidas ao go-
verno durante 1999 e 2001,
como o apoio a professores de
português em Timor-Leste,
divórcio de cidadãos portugue-
ses no estrengeiro, etc. A quar-
ta é “Artigos” no círculo da
emigração.A quinta, é a minha
preferida, “Notícias de Impren-
sa e entrevistas” Vários artigos
de jornais comunitários sobre a
emigração, e acontecimentos
de Manuela Aguiar, onde se
pode  encontrar alguns artigos
do jornal A Voz de Portugal e
Luso Presse.  A sexta é “Em
tempo de Campanha eleitoral”.
Este último é uma continuação
do capítulo cinco “Notícias de
Imprensa e entrevistas” mas
mais à volta da campanha elei-
toral 2002.

Apresentação de um novo livro
Cont. da pág. 1

Uma palavra para os jovens
da nossa comunidade
Neste encontro, um dos mo-
mentos marcantes foi a
referência à criação e à projec-
ção do filme sobre a imigração

do ano 1953 – “Cais de espe-
rança” que a faz dizer que nesta
pequena comunidade se po-
dem fazer grandes projectos
como este, sendo um exemplo
do vivido por muitas comuni-
dades através Portugal e no
mundo inteiro.

Manuela Aguiar também
falou sobre os nossos jovens,
dizendo que alguns devem
assumir a possibilidade de ex-
primir uma nova maneira de
ser.

Uma palavra para as
associações

Para finalizar este encontro
Manuela Aguiar pediu à comu-
nidade portuguesa de Mon-
treal para se unir. “A união faz
a força” e se um dia esta comu-
nidade puder juntar-se, poderá
transformar-se numa comu-
nidade muito forte.

Obrigado Manuela Aguiar
pela a sua visita e a amizade que
nos dedica. A nossa porta esta-
rá sempre aberta para si.
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Casa Pia: Silvino confirma que
levou crianças a locais
constantes da acusação

Lusa
O principal arguido do

processo de pedofilia da Casa
Pia, Carlos Silvino, foi hoje
confrontado com fotografias de
locais onde alegadamente terão
sido cometidos abusos sexuais
de crianças, confirmando que
levou jovens da instituição
àqueles lugares.Ainda apenas
interrogado pela juíza titular do
processo, Ana Peres, Carlos
Silvino (“Bibi”) disse que todas

as vezes que foi às diversas
casas foi a pedido dos jovens,
que lhe pediam boleia, e que
seriam as próprias vítimas a
combinar os encontros com os
arguidos.Como sucedeu nas
sessões anteriores, antes de
“Bibi” começar a falar, e por
sua solicitação, os restantes
seis arguidos saíram da sala de
audiências.

Pagamento no Multibanco
tem a partir de hoje novas
funcionalidades

TSF

Na reconfiguração da opção
Pagamentos, que passa a desi-
gnar-se Pagamentos e outros
serviços, foram introduzidas
novas categorias como Paga-
mentos ao Estado e Sector
Público, Transportes, TV e
Espectáculos e Telecomuni-
cações.Na categoria Estado e
Sector Público, os utilizadores
poderão pagar o IRS, IRC, Im-
posto de Selo e Contribuição
Autárquica, bem como efec-
tuar pagamentos à Segurança
Social e Custos Judiciais.Os

utilizadores poderão ainda
aderir e pagar a Via Verde e a
Via Card na categoria Trans-
portes, bem como comprar bi-
lhetes para a CP.O cartão Multi-
banco abre ainda a possibi-
lidade de comprar bilhetes para
espectáculos e fazer pagamen-
tos de serviços contratados à
Portugal Telecom, como carre-
gamentos Netpac e paga-
mentos PT Multimédia.A rede
Multibanco conta actualmente
com 10.085 caixas automáticas
em Portugal, sendo o produto

tecnológico português mais
reconhecido no mundo.A ex-
tensão da rede e as suas múlti-
plas funcionalidades fazem

deste projecto um +case study+
internacional, refere a SIBS,
que adianta que no total é possí-
vel fazer mais de 60 tipos de
operações numa caixa auto-
mática.A SIBS adianta ainda
que os portugueses ganham
185 milhões de horas por ano
com este sistema, o que, segun-
do os economistas, permite
produzir mais de 760 milhões
de euros, cerca de 0,54 por
cento do Produto Interno Bruto
(PIB).

CINCO SISMOS NA
ILHA DE SÃO MIGUEL

Cinco sismos, um deles com
intensidade máxima de V/VI
graus na Escala de Mercalli
Modificada, foram hoje sentidos
na ilha de São Miguel, sem
causar danos, segundo infor-
mação do Serviço Regional de
Protecção Civil e Bombeiros
dos Açores (SRPCBA), citando
dados do Sistema de Vigilância
Sismo-vulcânica dos Açores
(SIVISA).

De acordo com a informação
disponível, o epicentro dos aba-
los situou-se a seis quilómetros
a Norte de Vila Franca do Cam-
po, tendo os sismos sido senti-
dos pelas populações neste
concelho e nos da Povoação,
Lagoa e Ribeira Grande.

O primeiro sismo ocorreu às
18:27 horas, seguido por outros
dois às 18:28 e 18:29. O quarto
evento foi registado seis minu-
tos depois e o último à 19 horas
exactas.

O SRPCBA e o SIVISA estão

a acompanhar o evoluir da
situação e prestarão novas
informações, caso se justifique.
Vários membros do Governo
Regional estão no terreno junto
das populações e, para além dos
bombeiros, alguns serviços
governamentais estão de pre-
venção, como é o caso do Par-
que de Máquinas da Secre-
taria Regional da Habitação e
Equipamentos.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

Hospital Divino Espírito Santo
Ponta Delgada

O Executivo dos Açores desbloqueou este mês 53 vagas
para a admissão de novos médicos para os três hospitais e
centros de saúde do arquipélago, anunciou hoje fonte
governamental.

Uma resolução publicada no
Jornal Oficial, com efeitos a 01
de Janeiro, autoriza a cele-
bração de contratos para fre-
quência de internato médico
com 28 clínicos nos hospitais de
Ponta Delgada, Angra do He-
roísmo e Horta.

Além disso, o Governo aço-
riano decidiu descongelar ou-
tras 25 vagas para médicos do
internato complementar que
prestarão serviço nos vários
centros de saúde do arqui-
pélago.

Segundo a mesma fonte, as
novas admissões pretendem
combater a falta de médicos,
principalmente nas ilhas de
menor dimensão, um dos “prin-
cipais problemas” do Serviço
Regional de Saúde.

Esta medida tinha sido apro-
vada numa reunião do Conse-
lho de Governo realizada no fi-
nal de Dezembro que decidiu,
também, aperfeiçoar algumas
regras das bolsas atribuídas
pela região a estudantes de
medicina.

As alterações apontam para
uma clarificação dos procedi-
mentos de candidatura e o
aumento da prestação mensal
das bolsas, mas prevêem, em
contrapartida, sanções para a
falta de aproveitamento esco-
lar.

Os estudantes de medicina
bolseiros comprometem-se a
prestar serviço nos Açores
quando terminarem a sua for-
mação universitária.

Recentemente, o secretário
regional do sector, Domingos

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
à

quarta-feira

Cunha, admitiu melhorar os
incentivos para fixação de mé-
dicos de clínica geral nas ilhas,
com o objectivo de assegurar a
cobertura desta especialidade
a toda a população.
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Fado como património
mundial em preparação
Investigação para candidatura à UNESCO começa em Janeiro

 Lusa
As investigações no âmbito

da candidatura do Fado a Patri-
mónio da Humanidade come-
çarão em Janeiro, sob a direc-
ção da etnomusicóloga Salwa
Castelo-Branco, disse hoje o
porta-voz dos consultores do
Museu do Fado, Carlos do Car-
mo. O fadista disse que a equi-
pa vai trabalhar nos próximos
dez meses “recolhendo exaus-
tivamente todos os testemu-
nhos de quem possa estar liga-
do ao universo fadista”.

 “Queremos ouvir desde os
fadistas, aos poetas, instru-
mentistas, músicos, todos aque-
les que de alguma forma este-
jam ligados ao mundo do fado”,
enfatizou o fadista Carlos do
Carmo. “Nada no mundo do
fado poderá ser estranho a esta
candidatura”, rematou.

Os consultores do Museu do
Fado, em acordo com os inves-
tigadores Salwa Castelo-Bran-
co e Rui Vieira Nery, estabe-
leceram um prazo de dez me-
ses, a partir de Janeiro, para a
apresentação da candidatura à
UNESCO (organização das
Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura) em

Paris.
O fadista explicou que o pro-

jecto de candidatura requer
“uma extensa e aprofundada
investigação que envolve um
levan-tamento discográfico e
bibliográfico” que será faseado
em dois tempos.

A candidatura “substancia
dois projectos de trabalho, um
a três e outro a cinco anos”,
adiantou Carlos do Carmo.
Estes objectivos tinham sido já
enunciados à Lusa pelo musi-
cólogo Rui Vieira Nery, em
Abril, que defendeu “um pro-
grama de investigação sério, na
sistematização de fundos docu-
mentais”.

A candidatura do Fado a
Património da Humanidade foi
uma ideia do então presidente
da Câmara de Lisboa, Pedro
Santana Lopes, que autarquia
aprovou por unanimidade a 4
de Fevereiro.

“Desde então o grupo de
consultores não tem estado
parado, nem de costa viradas
para a realidade fadista.Temos
delineado projectos, procurado
pistas de abordagem, conver-
sado com os académicos, nun-

ca esquecendo a ligação do
pressuposto teórico essencial à
candidatura com o que se passa
no terreno”, disse Carlos do
Carmo.

Inicialmente, estava previsto
apresentar a candidatura em
Setembro à categoria de Obra-
prima do Património Oral e
Imaterial da Humanidade, mas
o grupo de consultores decidiu
optar pela categoria de Patri-
mónio Intangível. Esta decisão
veio ao encontro do que já a-
nunciara à Lusa o presidente da
comissão nacional da UNES-
CO, José Sasportes, segundo o
qual esta categoria seria extin-
ta até 2005, dando lugar à
categoria de Património Intan-
gível. Esta candidatura mere-
ceu o aplauso de elementos do
“universo do fado”, entre eles a
poetisa Maria de Lourdes Car-
valho, autora do fado “Gota
abandonada”, espera que com
esta candidatura “o fado seja
olhado como merece”.

A fadista Maria Amélia Pro-
ença, com uma carreira de
mais de 50 anos, afirmou à Lusa
que “só o simples facto de pen-
sarem no fado, é importante e
chama atenção para uma can-
ção que tanto tem divulgado a
Cultura portuguesa e consti-
tuiu um elemento identifica-
tivo”.

A sessão solene comemorativa do
29º aniversário da Universidade
dos Açores

A sessão solene comemorativa do 29º aniversário da
Universidade dos Açores realizou-se no passado domingo e
contou com a presença do secretário regional da Educação
e Ciência, Álamo Meneses, em representação do presidente
do Governo.

A sessão decorreu no campus
da Terra-Chã, nos arredores de
Angra do Heroísmo, e foi aberta
com uma intervenção do reitor
daquela instituição, Avelino
Meneses.

Seguiu-se a Oração de Sa-
piência, a cargo de Alfredo

Borba, docente daquele pólo
universitário, sobre o tema
“Utilização do Azoto da Pasta-
gem”.

O coro Pactis e tunas estu-
dantis abrilhantaram, tam-
bém, a sessão solene comemo-
rativa.

Fragatas e submarinos
cedidos para museus

Gostaria de ver uma velha
fragata ou submarino servir de
museu em pleno centro da sua
cidade ou na zona ribeirinha?
Se esse desejo partir de uma
entidade pública reconhecida,
bastará entrar em contacto
com a Marinha.

Segundo um artigo publi-
cado na última edição da “Re-
vista da Armada”, a Marinha de
Guerra portuguesa está dispos-
ta a ceder à sociedade civil os
navios das suas frotas que
brevemente vão ser abatidos ao
serviço. Como «a Marinha não
possui nem recursos finan-
ceiros nem humanos e nem
sequer espaços disponíveis
para manter unidades navais
que tenham deixado o serviço,
poderá quanto muito o museu
expor fracções de navios, como,
por exemplo, a ponte, o centro
de comunicações, o centro de
operações, a botica ou aloja-
mentos. Põe-se a hipótese de
ser a Sociedade Civil dinamiza-
dora da iniciativa de preservar
parte do património da constru-

ção naval», diz o artigo, assina-
do pelo almirante Leiria Pinto.
Aquele oficial incentiva câma-
ras municipais, fundações, em-
presas e associações «a segui-
rem o exemplo de algumas
autarquias de cidades ribeiri-
nhas que formalmente já solici-
taram, para fins museológicos,
a aquisição de navios que a
curto prazo serão abatidos». O
projecto insere-se numa «nova
concepção» da preservação do
património histórico. «Consta-
ta-se que, tradicionalmente, o
património histórico é apre-
sentado de um modo estático,
situação que está ultrapas-
sada», sustenta o almirante
Leiria Pinto, defendendo que,
«actualmente, o material mu-
seológico deve ser exposto de
uma forma dinâmica, de modo
a permitir que o visitante seja
integrado no espaço em que
esse material estava instalado e
assim poder conhecer, no caso
em questão, o que era a vida a
bordo».

Novo sismo de 7,0
na escala de Richter

O tremor teve lugar às 8h25
da Madeira, a 5,2 graus Norte
de latitude e 92,3 graus Leste de
longitude, precisou a agência
oficial chinesa Nova China,

citando o centro de sismologia.
Um sismo de magnitude 7,0

na escala aberta de Richter
ocorreu ontem ao largo da ilha
indonésia de Samatra, a mais
afectada por um outro sismo e
ondas gigantes no dia 26, indi-
cou o gabinete sismológico da
China. O tremor teve lugar às
8h25 da Madeira, a 5,2 graus
Norte de latitude e 92,3 graus
Leste de longitude, precisou a
agência oficial chinesa Nova
China, citando o centro de
sismologia. O epicentro situou-
se a cerca de 410 quilómetros
do epicentro do sismo de 8,9 na
escala de Richter que afectou a
mesma região no dia 26, provo-
cando ondas gigantes que ma-
taram até agora mais de 160
mil pessoas em vários países do

Sudeste asiático e de África.
Centenas protestam no Norte
do Sri Lanka Centenas de pes-
soas protestaram ontem no
Norte do Sri Lanka contra a
cedência do secretário-geral da

ONU, Kofi Annan, ao pedido
do Governo para não visitar as
zonas afectadas pelos mare-
motos sob controlo da guer-
rilha tamil. Cerca de 400 pes-
soas protestaram de forma pací-
fica junto da delegação do Alto
Comissariado das Nações Uni-
das para os Refugiados, em
Jaffna, cidade de maioria tamil,
para exigir uma visita de Annan
à região para inspeccionar os
danos causados pelo “tsuna-
mi”. Kofi Annan nas Maldivas O
secretário-geral da ONU, Kofi

Annan, chegou ontem às Mal-
divas para avaliar os estragos
provocados pelo maremoto de
há duas semanas e onde pelo
menos nove ilhas ficaram inabi-
táveis. Esta é a primeira visita
que Annan efectua às Maldi-
vas, no âmbito de um périplo por
alguns dos países mais afecta-
dos pelas ondas gigante. Nas
Maldivas, arquipélago com
cerca de 1.200 ilhas, das quais

300 habitadas, morreram 82
pessoas e 26 desapareceram.
Xanana doa parte da ajuda a
Timor Parte dos donativos da
campanha de solidariedade
com Timor-Leste, a decorrer
em Portugal, serão entregues à
organização não-governa-men-
tal portuguesa AMI para aju-
dar as vítimas dos maremotos
no Sudeste asiático, anunciou
ontem o presidente timorense.

SIC acusa...
A direcção de programas da

SIC acusou ontem a Alta Auto-
ridade para a Comunicação
Social (AACS) de “aproveita-
mento abusivo” de uma conde-
nação ao canal proferida em
Janeiro de 2004, divulgada pelo
organismo na quinta-feira pas-
sada.”Lamenta-se e estranha-
se que só agora, passado mais
de um ano, a AACS tenha divul-
gado estes factos na comuni-
cação social e tenha omitido
deliberadamente a posição de
reconhecimento por parte da
SIC”, refere a direcção de pro-
gramas em comunicado hoje
divulgado.A condenação foi
atribuída pela exibição pela
SIC de um especial e de um
filme sem a anteposição da
sinalética que indica aos espec-
tadores tratar-se de obras com
cenas eventualmente chocan-
tes.A falta, de acordo com os
responsáveis pela programação
da estação de Carnaxide, se
deveu a um “lapso de natureza
técnica”, não merece “a rele-
vância que a AACS lhe veio
conferir, o que só é explicável
pela necessidade, ultimamente

tão evidenciada, de querer
mostrar trabalho feito”.Para a
direcção, “o que é de realçar é
o injustificável atraso (mais de
um ano) com que a AACS emi-
tiu as guias para a SIC pagar
uma coima e o aproveitamento
abusivo destes factos, por parte
daquela entidade junto da
comunicação social, veicu-
lando uma imagem distorcida
quer do acontecimento em si,
quer da prática habitual da
SIC”.Por outro lado, sublinhou
a direcção de programação, as
obras passaram em “horário
legal” e tinham “elevada quali-
dade internacionalmente reco-
nhecida”.”O especial ̀ Real Sex’
é uma produção da estação
HBO (o mais prestigiado canal
americano, produtor da série
“Irmãos de Armas” de Steven
Spielberg, ou “Angels in Ame-
rica”), sendo o filme “Against
The Wall” uma obra realista e
séria sobre a repressão da re-
volta dos presidiários de Attica,
a que os próprios membros da
AACS reconheceram mérito
artístico na nota de culpa en-
viada à SIC”, refere a estação no
comunicado.
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Nem tudo vai mal
Temos a tendência de criticar o

que vai mal no país. E quando o
fazemos é com o intuito de sensi-
bilizar e estimular as mentes
daqueles que ainda têm coragem
e vontade de trabalhar para que
tenhamos um Portugal melhor.
Os portugueses andam dema-
siadamente desmoralizados e até
deprimidos, nota-se no aumento
do consumo de antidepressivos.
No entanto, existem muitas ra-
zões para levantar o orgulho
nacional e sermos mais optimistas

quanto ao futuro.
Antes de darmos alguns exemplos do que se faz bem em Portu-

gal, convém referir que não se está aqui a falar da clássica receita
do “sol & praia”, que pouco mérito humano transporta, ou até da
nossa tradicional “hospitalidade”, que apenas se deve a boas
características genéticas da nossa gente; antes falaremos de
projectos de sucesso  que nasceram da visão de líderes arrojados,
da estratégia de empresários capazes e do trabalho de equipas
competentes.

Vejamos, por exemplo, a inovação no sistema de informação
sendo do melhor que se vê por esse mundo fora, somente é
necessário uma atitude mais profissional de quem o utiliza. No
sector da comunicação é só reparar no mercado dos operadores
de telemóveis em Portugal. O leitor, decerto, quando visita Por-
tugal, já reparou no número de portugueses que utilizam o
pequeno aparelho. Não esquecendo que alguns possuem um
telemóvel de cada operador – e são vários. É de elogiar a inovação
a nível da produção e de pacotes oferecidos, o grau de cobertura
da rede e o nível de serviço do ‘back-office’ são o “state of the art”
da indústria a nível mundial.

Tome-se o exemplo da capacidade de gerir grandes eventos
mundiais como a Expo’98 e o Euro 2004: está mais que provada a
competência dos portugueses para gerir grandes e complexas
operações de logística, como estes dois acontecimentos exigiram
e dos quais Portugal só teve razões para se orgulhar.

Vejamos também o caso da inovação tecnológica de uma Via
Verde,  nas auto-estradas; invenção portuguesa, que é atestado de
genialidade passado à capacidade inovadora de investigação &
desenvolvimento e da sua aplicação prática ao serviço do cliente.
Observe-se também a qualidade das instalações das nossas áreas
de serviço nas auto-estradas, que nos deixam a milhas de outros
países – logo a começar pelos nossos vizinhos espanhóis. Compare-
se a nossa imprensa escrita com a estrangeira e encontrar-se-á
meios extremamente actuais em termos gráficos e de conteúdo
quando comparado com o que de mais ‘updated’ se publica
externamente. Visite-se as nossas salas de cinema e comprove-se
a qualidade do som e da imagem, o conforto e a limpeza, aliados
a uma série de produtos e serviços acessórios que as acompanham
e que as tornam numas das melhores que se podem encontrar no
estrangeiro.

Contabilize-se o crescente número de prémios internacionais
angariados pelas nossas agencias de publicidade para se realizar
a lufada de ar fresco que este sector  imprimiu nos últimos anos ao
mercado nacional. Compare-se também a qualidade da nossa
indústria de celulose com qualquer ‘player’ nórdico em que os
nossos produtos estão muitíssimo bem cotados nos mercados
internacionais.

Vergílio Ferreira numa das suas obras “Pensar”, 1994, escreveu:
“Somos hoje na Europa  um grande produtor de romances, diz-se
às vezes. Mas ninguém diz por exemplo que temos ainda amola-
tesouras e somos também, suponho,  um bom produtor de
chocalhos. E o que deveríamos saber é se a Europa ainda tem
amola-tesouras e se interessa bastante em produzir chocalhos”.
Bem, já lá vão mais de dez anos desde que o autor escreveu este
trecho, naturalmente com uma certa dose de ironia.

 Amola-tesouras  e fabricantes de chocalhos sempre os haverá,
como é certo que ainda há um longo caminho a percorrer para nos
aproximarmos dos países mais desenvolvidos, é importante que os
portugueses estejam conscientes disso. Pois existe uma série de
indústrias em que Portugal continua atrasado e onde, excepto os
líderes do mercado, ainda muito está por fazer: transportes,
hotelaria & restauração, serviços, indústria do calçado, vidros e
metalomecânica, para citar alguns exemplos de sectores onde
ainda se contam pelos dedos as empresas que apostaram no futuro.
A verdade é que os casos de sucesso provam que, apesar dos
nossos atrasos estruturais, da crise económica mundial, da
concorrência externa, da falta de qualidade de gestão, da baixa
produtividade, da pequena dimensão do nosso mercado, é possível
sermos líderes a nível mundial: basta acreditar e trabalhar.

Rui Costa Pinto
O Estado de Direito

O clima de permanente sus-
peição não pode vencer, apesar da
campanha eleitoral já estar em
marchaA inusitada declaração de
Jorge Sampaio sobre as maiorias
absolutas e as alegadas mini-
férias de Morais Sarmento, em
São Tomé e Príncipe, são fait divers
em comparação com as gravís-
simas declarações de Manuel
Monteiro. O líder do Partido Nova
Democracia (PND) fez afirma-
ções surpreendentes, na edição
de ontem do Jornal da Noite, na

SIC, que é visto por cerca de dois milhões de espectadores. O
responsável partidário suspeita que o seu telefone, entre outros de
dirigentes políticos, está sob escuta.

E deixou no ar a convicção de que existem dossiers secretos,
para serem usados em deter-minados momentos, que estão nas
mãos de altos responsáveis, que ocupam lugares de destaque no
aparelho do Estado. Manuel Monteiro, até prova em contrário, é
um político responsável. Não passa pela cabeça de ninguém que
tenha feito estas declarações para ganhar votos, sem ponderar,
seriamente, no que estava a afirmar.

O antecessor de Paulo Portas, na liderança do CDS-PP, que tem
um passado credível, em termos políticos e pessoais, merece a
devida atenção da parte de quem deve zelar pela legalidade. Cabe
às autoridades avaliar e escrutinar, até às últimas consequências,
as palavras de Manuel Monteiro.

O Procurador-Geral da República, Souto Moura, tão solícito e
diligente em fazer declarações públicas, nalgumas circunstâncias,
certamente, já conhece, hoje, o teor das afirmações do líder do
PND. De acordo com os imperativos do seu estatuto, Souto Moura
deve tentar apurar, imediatamente, as implicações criminais das
afirmações de uma figura política com altas responsabilidades.

Caso contrário, o permanente clima de suspeição corre o risco
de vencer. Chegou a hora de responsabilizar os dirigentes
partidários pelas suas afirmações públicas.

Não pode valer tudo. O país não pode estar à mercê de tiradas
injustificadas, que lançam a suspeição sobre as instituições do
Estado e, implicitamente, sobre os responsáveis que tutelam os
serviços de informação e de segurança.

Das duas uma: ou Manuel Monteiro diz o que não sabe, quiçá,
não pode provar, e deve ser fortemente penalizado, ou então passa
a mensagem e sabe muito bem o que diz, e não lhe cabe apresentar
provas, pelo que deve ser ouvido pelo Ministério Público, de forma
a ser equacionada a necessidade de abrir uma investigação. Souto
Moura não deve optar pelo silêncio, nem pela política do faz-de-
conta, em relação às suspeições avançadas pelo líder do PND.

A táctica da avestruz, que esconde a cabeça na areia para passar
despercebida, quando mais lhe convém, só poderia servir para
enfraquecer, ainda mais, o Estado de Direito. A escassos dias do
início formal da campanha eleitoral, que, aparentemente, vai ser
uma das mais disputadas de sempre, é preciso saber se há quem
se esteja a servir do aparelho de Estado para obter vantagens
políticas.

De igual modo, para que não fiquem quaisquer dúvidas,
também é preciso saber se há quem esteja disposto a usar de toda
a lama para ganhar votos e lançar o regime num beco sem saída.

Os Portugueses têm a Memória
curta?…

Alberto João Jardim
Será que os Portugueses desistiram do “direito

à indignação”, quando um dos lugares-tenentes
de Guterres, o Eng.º Sócrates, pensa que todos
somos uns tolinhos, matraqueando-nos siste-
maticamente com vazios que não passam de
cortinas de fumo sobre a História recente de
Portugal? Estes são os quesitos de fundo. Este é
o currículo do Partido Socialista perante os
Portugueses. O resto são tretas, folclore eleitoral
para papalvos.

A pergunta em epígrafe — os Portugueses têm a Memória
curta?… — curiosamente, ou talvez não, é a que mais se ouve
repetida nestes tempos pré-eleitorais.

É que caída a III República no mesmo ineficaz rotativismo da I
República, a decisão do eleitorado, a 20 de Fevereiro, resultará da
capacidade, ou não, de analisar com frieza tudo o que se passou
desde o 25 de Abril de 1974. Ainda que tenhamos de contar com
uma tendência atávica de suicídio colectivo, que se apoderou de
certos sectores da sociedade, uma pseudo-“esquerda” anti-
reformadora que nunca entendeu os verdadeiros Ideais
democráticos da Revolução dos Cravos, e que prefere ir para o
fundo, abraçada a mitos e asneiras CONTRÁRIOS a esses Ideais,
uma espécie de martírio tolo e desastroso por “causas” que não o
são.

Será que os Portugueses ainda se lembram da cumplicidade
entre comunistas e socialistas, após o 25 de Abril, que levou a
vergonhosos atentados aos Direitos, Liberdades e Garantias
individuais, alguns com consequências trágicas para pessoas e
famílias?

Será que os Portugueses esqueceram o que tal cumplicidade
ainda hoje revela de consequências trágicas em muitos países
resultantes da descolonização, sem dúvida povos com Direito a
uma inde-pendência nascida de uma autodeterminação pacífica
e democrática?

Será que os Portugueses esqueceram que as dificuldades
actuais que vivem economicamente, resultam do então
entendimento entre socialistas e comunistas para destruir um
aparelho produtivo, na altura crescente e pujante, fazendo-nos
atrasar muitas dezenas de anos como ainda hoje reconhecem
insuspeitos economistas, ditos desta “esquerda”?

Será que os Portugueses não viram que o Partido Socialista só
avançou para a Fonte Luminosa, quando sentiu que os comunistas
também o punham de fora de semelhante “herança”, e porque
passaram a temer visíveis posicionamentos internacionais em
relação ao que se passava em Portugal?

Será que os Portugueses não sabem a responsabilidade princi-
pal do Partido Socialista na totalmente inadequada Constituição
que nunca foi referendada, bem como a sua absurda oposição
suicida a que esta seja reformada democraticamente? Será que
os Portugueses se esqueceram do descalabro absoluto que foram
os dois primeiros Governos constitucionais, presididos pelo Dr.
Soares, bem como  o estado agravado em que deixaram Portugal?
Será que, de novo com o Dr. Soares, os Portugueses já não se
recordam do famigerado “bloco central”, com intermináveis
procissões de falências e de desemprego, com inflações muito
acima dos vinte por cento, com taxas de juro a ultrapassar os trinta,
e praticamente com Portugal sem crédito externo?

Será que, ainda, os Portugueses não se recordam do modo com
que a “magistratura presidencial” do Dr. Soares, que
constitucionalmente se exigia de imparcialidade política, destruiu
o trabalho social e económico dos Governos Cavaco Silva (ainda
que ineptos no plano chamado de “político-cultural”), até colocar
no poder os socialistas sob a batuta da incompetência do Eng.º
Guterres? Será que, ao menos, e a par das trapalhadas que estes
Governos de Guterres arranjaram — mas que dessa vez, embora
de consequências muito mais graves, o Presidente da República
já não viu… — os Portugueses se esqueceram da situação de
descalabro a que essa gente trouxe o País, de novo, ao ponto de
o primeiro-ministro se pirar?

Será que, e apesar de há poucas semanas, os Portugueses não
deram conta que outra vez um Chefe de Estado socialista derrubou
uma Legislatura com maioria parlamentar absoluta,
inadmissivelmente não deixando que quem suportara o ónus de
tapar os buracos de novo criados pelos socialistas, não pudesse
chegar ao fim do seu ciclo de recuperação visível de Portugal?
Será que os Portugueses não repararam que a quantidade de
reformas com que a maioria tinha arrancado, já possíveis agora e
a serem consagradas na impedida segunda metade da Le-
gislatura, tocavam nos INTERESSES e nos PRIVILÉGIOS das
principais corporações responsáveis por Portugal ser esta “apagada
e vil tristeza”?

Será que os Portugueses desistiram do “direito à indignação”,
quando um dos lugares-tenentes de Guterres, o Eng.º Sócrates,
pensa que todos somos uns tolinhos, matraqueando-nos siste-
maticamente com vazios que não passam de cortinas de fumo
sobre a História recente de Portugal?

Estes são os quesitos de fundo.
Este é o currículo do Partido Socialista perante os Portugueses.
O resto são tretas, folclore eleitoral para papalvos.
É errado dizer que Portugal não tem solução.  Mas que a solução

não passa pelo reinsistir nos socialistas, depois de tudo o que
sofremos, também de uma evidência inteligente se trata.

Que fazer?…
Para já, não ter Memória curta.

Jornal da Madeira

01-12-2005.pmd 1/11/2005, 5:45 PM5



A VOZ DE PORTUGAL, 12 de  Janeiro  de  2005 - Página 6

Tecnologia
Bill Gates abre a feira de Las Vegas
com discurso sobre integração

Carros da Ford terão
rádio via satélite instalado

O presidente da Microsoft,
Bill Gates, abriu ontem a CES
(Consumer Electronics Show),
em Las Vegas, dizendo que os
equipamentos electrónicos
trabalham cada vez mais inte-
grados para facilitar a gestão de
conteúdo por parte dos utili-

zadores.
Segundo Gates, muito foi feito

no último ano para resolver
problemas de usabilidade e
compatibilidade entre os aces-
sórios. “Estamos a começar
uma era em que a tecnologia
digital estará totalmente inte-
grada à vida das pessoas. Até
lá, no entanto, ainda há muito
que fazer”.

Durante o discurso, Gates
enfatizou a integração da tec-
nologia e afirmou que a ma-
neira como os equipamentos
funcionam juntos é o que faz a
diferença.

De acordo com a BBC, o exe-

cutivo considera divertido ir
até uma feira de electrónicos
para ver o que foi desenvolvido.
“Os avanços acontecem mais
rápido do que esperávamos e
estamos muito empolgados
com isso”, afirmou.

Gates falou ainda sobre o

sucesso do jogo Halo 2, para a
consola Xbox, da Microsoft —
6,23 milhões de cópias do jogo
foram vendidas desde o seu
lançamento, em Novembro de
2004. “Os utilizadores estão on-
line, a jogar juntos, e isso mos-
tra o que será o futuro”, prevê o
executivo.

Nenhum comentário foi feito
sobre o Xbox 2, mas o site
News.com divulgou hoje que a
próxima consola terá o nome de
Xenon.

A feira, que vai até domingo,
tem cerca de 50 mil novos pro-
dutos.

A Ford Motors anunciou que
vai começar a oferecer o Sirius
Satellite Sportster ( foto ) como
opção instalada de fábrica num
milhão de veículos nos pró-
ximos dois anos. Começando

neste Inverno, a empresa pla-
neia colocar o rádio via satélite
nas populares camionetes F-150
e nos Ford Explorer, Lincoln
Mark LT e Mercury Mountain-
eer.

De acordo com as duas em-
presas, cerca de 80% dos Ford e
Lincoln Mercury modelos 2006

e 2007 deverão sair da fábrica
com o Sirius instalado. O preço
será anunciado posteriormente
(no site da Sirius, o modelo
Sportster custa 99 dólares).

A Sirius oferece mais de 120

canais de rádio via satélite.
Sessenta e cinco deles tocam
músicas - e têm programação
comercial - nos mais variados
generos; 55 canais são de des-
porto, notícias e entrevistas. Os
estúdios da Sirius ficam em
Nova York, no famoso Rocke-
feller Center.

L
Lucas: latim: “natural de Lucânia, terra da luz”, ou o mesmo que
Lúcio.
Lucélia:Composição de Lúcio, Lucas e Célia, Adelia. Masculino:
Lucélio.
Lúcia: latim: “luminosa, luzente, que brilha”.
Luciano: filho ou descendente de Lúcio, Lúcia. Feminino:
Luciana.
Lúcio: latim: “nascido com o dia, luzente, nascido com a manhã,
refere-se a aqueles que nascem pela manhã”.
Luís: francês derivado do germânico: “guerreiro célebre”.
Variante: Luiz. Feminino: Luisa, Luiza.
Luma: tibetano: “música, canção, lira”.
Lurdes: nome de origem religiosa. Variante: Lourdes.
Luzia: nome popularizado pela pronúncia portuguesa de Lúcia.
Variante: Lusia.

M
Macedo: latim: “lugar onde há macieiras, maçãs”.
Madalena: hebraico: “a dos cabelos penteados, cidade das torres,
natural de Mágdala, cidade junto ao mar do Galiléia”.
Magalí: provençal: “das margaridas”.
Magda: forma inglesa de Madalena.
Maiara: tupi: “senhora”.
Malú: hipocorístico de Maria de Lurdes, Maria da Luz.
Manuel: adaptação portuguesa de Emanuel.
Maomé: árabe: “o altamente louvado, estimado”.
Mara: hebraico: “amarga, amargosa, amargura”.
Marcelo: latim: “martelinho”. Feminino: Marcela.
Márcia: latim: “que pertence a Marte”.
Márcio: latim: “nome sob o qual os guerreiros invocavam Júpiter”.
Marcos: latim: “grande martelador, martelador”. Variante:
Marcus.
Margarida: grego: “pérola”. Variante: Margarete.
Maria: de uma língua semítica: “senhora, excelsa, sublime”.
Mariana: junção de Maria e Ana.
Marilda: junção de Maria e Hilda, Gilda.
Marina: latim: “do mar”.
Mário: latim: “homem másculo, varonil, viril”.
Marisa: justaposição de Maria e Isa, Luisa, Elisa.
Marlene: derivado de Madalena, ou justaposição de Maria e
Helena.
Matatias: hebraico: “presente de Javé”.
Mateus: latim derivado do hebraico Mathathiah=Matatias.
Maurício: latim: “da Mauritânia, África”. Feminino: Maurícia.
Mauro: grego: “nativo da Mauritânia, África setentrional, pardo
como um mouro”.Feminino: Maura.
Melanie: forma francesa de Melânio.
Melânio: grego: “preto, negro”. Feminino: Melânia.
Melissa: grego: “abelha, ativa, aplicada”.
Mendes: egípcio: “nome de divindade mitológica”.
Mercedes: espanhol: “graças, mercês”.
Merlin: celta: “encantador”
Michel: forma francesa, inglesa e germânica de Mikhael, Miguel.
Michele: forma francesa do feminino de Michel.
Miguel: hebraico: “quem é como Deus”.
Milena: sérvio: “a amável, a amorosa”. Também justaposição de
Maria e Helena.
Miriam: variante em vários idiomas de Maria.
Mônica: grego: “solitária, viuva”, latim: “monja”.
Moraes: latim: “muros”. Variante: Morais.
Murilo: espanhol: “pequeno muro”. Feminino: Murila.

N
Nádia: ucraniano: “esperança”.
Nancy: francês: “cheia de graça”.
Naomi: hebraico: “a agradável”.
Natacha: forma russa de Natália.
Natália: o mesmo que Natal.
Neide: grego: “nadadora”.
Nelson: inglês: “filho de Neil ou Nelly”.
Nero: latim: “forte, corajoso, homem valente”.
Neusa: grego: “a que nada, nadadora”.
Ney: francês: “novo, que opõe-se ao velho, antigo”.
Nice: grego: “vitória, deusa da vitória”.
Nicolau: grego: “ povo vitorioso, vencedor do povo”. Variantes:
Nicola, Nicolas. Feminino: Nicole.
Nilton: anglo-saxão: “do rio baixo, beira do rio”.
Nívea: latim: “alva como a neve”. Variante: Nívia. Masculino: Nívio.
Noel: francês: “refere-se ao natal, Papai Noel”.
Noêmia: hebraico: “benquerença de Javé, flor de beleza”.
Norma: latim: “modelo, regra, lei, preceito”.
Núbia: egípcio: “terra do Ouro”, ou latim “nublada, coberta de
nuvens”. Masculino: Núbio.

O
Odair: variação gráfica de Adair.
Olavo: nórdico: “filho de Deus, sobrevivente dos ancestrais,
descendentes antigos”.
Olinda: latim: “fragrante, perfume”.
Olívio: latim: “oliveira, símbolo da paz e da ciência”. Feminino: Olívia.
Oscar: nórdico: “lanceiro divino, lança dos deuses”. Feminino:
Oscarina.

Significado dos nomes

Continuação nas próximas edições

Tipos de ligações a internet
Para que o nosso PC não se torne numa ilha isolada, há que

implementar as vias para o ligar ao resto do Mundo. Actualmente,
a quantidade de recursos oferecidos pela Internet é tão vasta e tão
importante que é um desperdício deixar o nosso PC isolado. Assim,
trataremos aqui de evidenciar alguns meios que possibilitam o
acesso da nossa máquina ao mundo da informação. O MODEM
- antes de passarmos à análise dos vários tipos de conexão à Net,
impõe-se explicar o periférico que possibilita as comunicações entre
o nosso PC e o fornecedor de acesso à Internet (ISP).Assim como
o telefone possibilita a comunicação entre pessoas, o modem
possibilita a comunicação entre computadores. O modem –
MODulator DEModulator – é, então, o telefone dos computadores
e a sua função é codificar e descodificar a informação que sai e
entra no computador. No envio de informação, o modem recebe
os sinais digitais do PC e modela-os para sinais analógicos que vão
percorrer a linha telefónica. Por outro lado, quando o modem
recebe sinais analógicos da linha, demodela-os convertendo-os em
sinais digitais que o computador compreende. Existem dois tipos
de modems distintos: o interno e o externo. O modem interno é
uma placa que se encaixa na motherboard, no interior do PC,
usualmente numa slot PCI. Esta é a solução mais económica. O
modem externo é uma pequena caixa que se liga ao PC na porta
de comunicações (COM).  Essa velocidade depende directamente
do modem e quanto mais rápido melhor. Um modem rápido
aumenta a produtividade e a comodidade e diminui os custos
telefónicos. A velocidade dos modems é medida em kbps (kilobits
de informação por segundo). Actualmente, são comercializados
vários tipos de modems, dependendo do tipo de conexão
seleccionado. Os mais vulgares são os modems para linhas
telefónicas tradicionais, que têm uma velocidade de cerca de 54
kbps (muito rápidos se nos lembrarmos que já tiveram 0,3 kbps!!!).
Além destes, existem ainda modems ADSL  e modems para ligação
por cabo.

Linha telefónica analógica
Esta é a forma de acesso ou tipo de conexão mais usual pois é

também um dos mais económicos. Neste tipo de conexão,
necessitamos de um modem ligado ao nosso PC e ter uma conta
num ISP. A velocidade máxima que se pode atingir, actualmente,
nestas ligações é de 56 kbps, mas é difícil atingir estas velocidades
continuamente devido à natureza da linha. Esta é a forma de
acesso mais adequada a todos aqueles que navegam com
moderação.

Acesso por cabo
Este é um tipo de acesso que ainda não está disponível para todos

mas felizes são aqueles que já podem disfrutar desta tecnologia!
Contrariamente às linhas telefónicas, que têm uma largura de
banda muito limitada, os cabos deste tipo de rede têm uma largura
de banda muito superior. Com as novas redes por cabo será possível
criar páginas web com recursos multimédia muito mais
elaborados. A utilização de vídeo na Net será uma realidade
corriqueira bem como a utilização de ficheiros de imagens mais
pesados e em maior quantidade. O acesso à Net, neste tipo de
conexão, é, também, feito com recurso a um modem de cabo que
se liga à ficha de sinal de TV por cabo. A velocidade de acesso à
Net é no mínimo alucinante – 27 Mbps = 27 000 kbps. Se
comparamos com os 56 kbps de um modem normal ficamos
efectivamente elucidados, concluindo que a Net por cabo é quase
500 vezes mais rápida. Como “não há bela sem senão” e “não há
rosas sem espinhos”, esta tecnologia não está (ainda!!!) geográfica
e monetariamente ao alcance de todos. Para instalarmos o acesso
à Net por cabo em nossa casa é necessário que a nossa zona
habitacional tenha uma rede de TV por cabo e que o operador de
TV Cabo já tenha disponibilizado o acesso por cabo, o que ainda
só acontece em alguns locais do país.

ADSL
O ADSL é uma tecnologia revolucionária, que se apresenta

como a solução óptima para aceder à internet em banda larga. É
uma tecnologia de transmissão de voz e dados sobre a linha
telefónica utilizada actualmente, a qual permite velocidades
bastante superiores às conseguidas através das linhas analógicas,
ou das linhas RDIS.

As principais características da tecnologia ADSL são:
· Velocidade de transmissão
A tecnologia ADSL permite ligações a velocidades de 8 Mbps,

ou seja, 150 vezes mais rápido do que uma linha analógica normal.
A transmissão de informação via ADSL é realizada de forma
assimétrica. Isto é, a largura de banda é gerida de uma forma
inteligente, sendo a velocidade de recepção de informação (down-
stream) superior à velocidade de envio (upstream). O que lhe
permite a utilização sem limites de todos os recursos da Internet:
imagem, vídeo, etc.

· Telefone e Internet em Simultâneo
Com o ADSL pode utilizar o telefone enquanto navega na

Internet. E utilizar simultaneamente todos os diferentes
equipamentos de telecomunicações ligados à sua linha telefónica,
sejam eles domésticos ou empresariais. Isto porque, com ADSL, a
capacidade das cablagens de cobre que garantem as suas
comunicações telefónicas, passa a ser aproveitada na totalidade,
sem interferir minimamente com os serviços de telefone/fax
normais.

· Comodidade
Instalar ADSL em sua casa é extremamente simples, porque a

linha telefónica utilizada é a mesma, permitindo-lhe assim a
manutenção dos seus terminais de telecomunicações. O único
requisito é a aquisição de um modem específico e a instalação de
micro-filtros nos seus equipamentos de voz (telefones e faxes).

Um nome de muitos
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CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Ano Novo, Vida Nova…
Onde é que eu ouvi isto? Todos os anos temos uma vida nova!

Não quer dizer que seja melhor, mas é nova...
Estamos num ano novo, numa marcha cadente em movimento

do tempo. Esperamos, com os pés bem assentes, este Novo Ano
2005, que como sempre nos coloca em receios e ansiedades...

Que se mantenha com boa presença, mostrando lealdade e
promissor - conforme desejamos - trazendo-nos a Paz ao nosso
pensamento de trabalho útil e fecundo. Que o seu horizonte con-
tinue com expressão alegre de nos dar saúde e alguns prenúncios
de bem estar. Desejamos sempre sorte, saúde, trabalho,
determinação, boa vontade, capacidade de sonhar, de realizar...eu
sei lá mais o quê!? Esta nossa capacidade de recomeçar e acreditar,
é impressionante. Se, é certo que cada ano terá de ter evolução e
nunca é igual aos outros, devemos desejar que, pelo menos, não
se apresente com epidemias e outro motivo de perigo que são
sempre indesejáveis em muitas áreas, nomeadamente sismos,
inundações, fome, etc. também muito vulgares em certas épocas
do ano e desde longa data, infelizmente. Acredito que muitos dos
nossos desejos tenham boa confirmação para agradecermos ao
novo ano a sua presença “Ano Novo vida nova diz o Povo!...”

Afastemos a “fotocópia do que é mau”, quando se analisar com
meditação o caminho dos dias, dos meses, etc., porque a Divina
Providência não deixará alguns sonhos felizes! Que seja esta a boa
esperança no Ano 2005, são os meus desejos.

É claro que para uns vai ser óptimo, para outros nem tanto e para
outros ainda vai ser péssimo. É assim todos os anos, e com estes
pensamentos desejo a todos um óptimo Ano 2005.

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização.
Amor: Através da comunicação poderá impressionar a pessoa
que ama.
Saúde: Descanse e medite mais de modo a encontrar o

equilíbrio interior que tanto necessita.
Dinheiro: Não seja tão distraído, concentre-se seriamente no que faz.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Semana propícia para reflectir sobre a situação actual
da sua vida privada.
Saúde: Seja mais cauteloso na forma como gere a sua saúde.

Dinheiro: Aproveite esta semana para se informar sobre a melhor forma
de aplicar as suas economias.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Dedique mais tempo ao seu amor.
Saúde: Previna-se contra possíveis problemas intestinais.
Dinheiro: Altura ideal para realizar aquela viagem que há tanto
deseja.

Número da Sorte: 23
Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Deverá agir com cautela para não comprometer a sua
vida conjugal.
Saúde: Caso esteja doente, esta semana será importante
para a sua recuperação.

Dinheiro: Poderá sentir que a dedicação que prestou à sua vida
profissional não está a ser recompensada da forma como pensou.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: A sua forte intuição ajudá-lo-á a resolver um problema
amoroso.
Saúde: Poderá sentir um ligeiro desconforto devido a dores

nas costas.
Dinheiro: Trabalhar é importante, mas dê mais atenção aos seus filhos.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Poderão surgir alguns problemas na sua relação. Use
a sabedoria para resolver esta questão.
Saúde: Adopte uma postura mais tranquila perante a vida. Não
pense demais sobre os seus problemas.

Dinheiro: Com persistência e determinação será mais fácil chegar ao topo.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 18, 19, 17, 19, 26, 38.

Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Aproveite melhor os poucos momentos em que está
reunido com toda a família.
Saúde: Cuidado com o que come, poderá ocorrer uma reacção
alérgica.

Dinheiro: Deposite toda a sua energia na actividade que exerce neste
momento.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: Não dê ouvidos a conversas de pessoas que não
conhecem a realidade da sua vida conjugal.
Saúde: Leve a vida com mais moderação, pois o seu

organismo não é tão resistente quanto pensa.
Dinheiro: Ignore as atitudes maldosas e sem fundamento de um superior
hierárquico.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

Carta da Semana: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não seja demasiado rabugento com o seu amor.
Mantenha a boa disposição e divirta-se.
Saúde: Cuidado com o excesso de sal nos alimentos.
Dinheiro: Mantenha o seu ritmo de trabalho e não se deixe

abalar pelos obstáculos. Assim não vai deixar o seu trabalho atrasado.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

Carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: A sua vida afectiva fluirá normalmente, não se
preocupe.
Saúde: Modere a quantidade de café que toma diariamente.

Dinheiro: Deve analisar a sua vida profissional de modo a verificar as suas
hipóteses de ascender dentro da empresa.
Número da Sorte: 3
Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39.

Carta da Semana: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Poderá ter uma discussão com os seus filhos. Lembre-
se que eles têm vida própria.
Saúde: Possibilidade de uma infecção nos membros inferiores.

Dinheiro: Período de grande estabilidade.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Semana bastante pacífica a nível familiar.
Saúde: Possibilidade de um problema respiratório.
Dinheiro: Invista em si. Inscreva-se numa actividade que lhe
dê prazer.

Número da Sorte: 14
Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

Natércia Rodrigues

Internet terá mais problemas
de segurança em 2005

Em 2005, as ameaças de ví-
rus, códigos maliciosos e spy-
ware serão maiores do que em
2004, e os métodos de roubo de
informação confidencial serão
mais avançados. A advertência
foi feita hoje por especialistas
em informática.

As principais ameaças aos
utilzadores em 2004 foram o
spyware, vírus transportados
por e-mail e códigos maliciosos
relacionado com spams. A situa-
ção, dizem os especialistas, será
agravada em 2005 com a maior
complexidade dos programas.

A empresa de segurança em
informática Mcafee disse hoje
que as dez principais ameaças
de 2004 - tanto na forma de
vírus quanto outros problemas
- foram o adware-180, adware-
gator, exploit-byteverify, ex-
ploit-mhtredir, js/noclose,
w32/bagle, w32/mydoom,
w32/netsky, w32/sasser e
w32/sdbot.

“A Mcafee antecipa que o
adware e o conteúdo não-dese-

jado transmitido através de e-
mails e pela internet conti-
nuarão a aumentar em 2005,
com programas cada vez mais
complexos”, afirmou a empresa.
“As ameaças serão combina-
das com conteúdos como spam
e phishing (criação de páginas
de Internet falsas para roubar
dados confidenciais) à medida
que o ano progredir. Está pre-
visto que os esquemas de phi-
shing bem-sucedidos conti-
nuem a crescer em 2005 devido
à falta de consciência dos con-
sumidores”.

Segundo a Mcafee, em 2004
os ataques de vírus com perigo
médio ou grave aumentaram
“drasticamente” em relação a
2003, passando de 20 nesse ano
para 46 nos últimos 12 meses.
Nos seis primeiros meses de
2004, a cada dia foi descoberta
uma média de 50 novos vírus,
enquanto, no fim do ano, o
número de programas mali-
ciosos ou malware era de 17 mil.

Passagem de Ano em Kingston...
Texto de Natércia Rodriguese foto de José Rodrigues

Uma das ocasiões mais celebradas no planeta, é a Passagem do
Ano, e eu este ano estava longe de pensar que ia passá-la a
Kingston. Bastou um telefonema e do outro lado da linha alguém
que me desafiava para ir até lá.

Kingston é uma cidade que fica mais ou menos a três horas de
Montreal e já na vizinha província do Ontario. Tem 116,000
habitantes e a comunidade portuguesa é de dez a doze mil pessoas.

A festa foi no enorme salão da igreja Nossa Senhora de Fátima,
o qual estava decorado a preceito. Luzes festivas por toda a parte
e o salão repleto de gente que, claro, se deslocou até lá afim de todos
juntos acolherem o Novo Ano de 2005. Deu-me a impressão que
havia uma mistura de gentes, muitos Filipinos, Ingleses e Chineses.
Falar Português?...ouvi pouco. Mesmo pessoas de idade já falam
mais inglês do que português. No entanto, depois de um elegante
jantar de fim de ano e por volta das 10 horas da noite, eis que a
actuação do nosso jovem Montrealense, o Alexandre Câmara, foi
anunciada. Fez-se silêncio para o ouvirem cantar Laura Non C’é—
Nek. É com esta canção que ele espera obter uma boa classificação
nos finais da competição de carácter italiano, que será no dia 3 de
Abril no Place des Arts. O Alex cantou várias outras canções.

As pessoas adoraram esta voz maravilhosa assim como o à-
vontade que o Alex tem em palco. Não admira, pois ele canta desde
a tenra idade dos 5 anos. Piano, dança e canto são coisas que ele
adora, que ele “vive”.

Foi uma actuação maravilhosa. O povo aplaudiu e um senhor de
idade dizia-lhe “ olha meu menino, eu sinto que tu vais ir muito
longe. Todos aqui gostaram imenso de te ouvir e no meu coração
a tua voz ficou gravada”.

O serão continuou aos sons escolhidos pela discoteca “The Beat
Disc Jockey Services”. À meia-noite, balões, cornetas, buzinas de

todas as cores e tamanhos anunciavam a chegada do Novo Ano,
ao mesmo tempo que se soltaram as rolhas das garrafas de
espumante. Houve os tradicionais votos de um ano 2005 recheado
de êxitos pessoais. Depois foi a mesa da meia-noite com petiscos e
doces, o que me parece ser um hábito naquela região. Dizem eles
que depois de tanto dançar é preciso comer outra vez para
recuperar as energias.

À Direcção desta colectividade, muito especialmente ao Sr.
Manuel Amaral, Presidente, e ao Sr. João Pavão, Tesoureiro,
pessoas bastante envolvidas na comunidade, o nosso
agradecimento pelo convite e caloroso acolhimento .

Um Feliz Ano Novo para a comunidade portuguesa em Kingston
assim como para todos em geral.

Cena de pancadaria acaba com duas vítimas
Mortos na praia à facada

Luís Sales aponta os vestígios
de sangue que restaram dos
dois homicídios junto à praia

Luís Sales assistiu a tudo de
longe. Do alto da rampa que dá
acesso à praia de Albarquel, em
Setúbal, o arrumador de carros
foi testemunha privilegiada da
cena de pancadaria em que se
envolveu um grupo de cerca de
20 jovens, e que culminou com
a morte de dois deles, esfa-
queados ao que se pensa por
um brasileiro, que abandonou
o local do crime, a alta velo-
cidade, no interior de um carro.

 Figura conhecida pelos fre-
quentadores da Praia de Albar-
quel, Luís Sales saiu de casa
pelas 06h30 da manhã de do-
mingo, para se deslocar ao
Mercado do Livramento, em
Setúbal, com o intuito de fazer
algumas compras. No entanto,
o ajuntamento de pessoas que
detectou no parque de estacio-
namento, que tão bem conhe-
ce, levou-o a aguardar. Tudo
para assistir a alguns minutos
de “grande violência”.

“Juntaram-se ali cerca de 20
jovens, todos saídos da disco-
teca que existe na praia. Bran-
cos, negros, ciganos, todos
começaram a bater-se, e a a-
gredir-se à paulada e à pedra-
da, por motivos que eu não
percebi”, recordou o arru-
mador de carros.

No meio da confusão, Luís
Sales repara num indivíduo
baixo – que mais tarde veio a
saber tratar-se de um brasileiro
– vestido com roupa desportiva.
“Ele tinha na mão uma nava-
lha”, salientou. A primeira
pessoa a ser atingida foi Jorge,
um jovem cigano, de 22 anos,

residente em Setúbal.
“Ele foi esfaqueado no peito,

e caiu de bruços. O irmão viu
tudo, e agarrou-se ao corpo, a
pedir ajuda”, explicou Luís
Sales. Gonçalo, um jovem,
negro, de 17 anos, com o cabelo
pintado de louro, também mora-
dor em Setúbal, correu para
junto dos dois irmãos, e acabou,
também ele, por ser esfaqueado
na barriga. A segunda vítima
ainda conseguiu entrar num
Fiat Uno, para tentar fugir.
Mas, por motivos ainda desco-
nhecidos, acabou por regres-
sar. “Ele desceu de novo a
rampa, e já perto da praia ‘espe-
tou-se’ contra uma pedra. Já
estava morto”, referiu Luís
Sales.

O alegado autor dos dois ho-
micídios fugiu, num Citroën
Saxo branco, conduzido por
outro indivíduo. A PJ de Setú-
bal investiga.

GNR CHAMADA COM
FREQUÊNCIA

Foi a primeira vez que, junto
à Praia de Albarquel, em Setú-
bal, duas pessoas foram mortas.
No entanto, são frequentes os
problemas que levam a GNR a
intervir. “Pequenos furtos,
agressões, conflitos de peque-
nos grupos. São várias as confu-
sões”, referiu ao Correio da
Manhã fonte policial. A fama
que Albarquel ganhou enquan-
to local de diversão nocturna,
faz com que se desloquem ao
local pessoas de diversas prove-
niências. “Até jogadores de
futebol conhecidos aqui vêm,
frequentemente, à noite”, sa-
lientou ao nosso jornal um co-
merciante da zona.
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Vária

vertente de autora de livros
para crianças.

Ficamos contentes de sabê-la
mais próximo de nós e agrade-
cendo o amável convite que nos
dirigiu, desejamos que a come-
moração aniversariante tenha
o êxito que o seu excelente
programa anuncia.

Sob o tema geral “Planeando
estratégias de Sobrevivência
Cultural”, começando no sába-
do às 18h30 e terminando na
segunda-feira pelas 22hrs, o
conteúdo destes três dias de
festividades é enriquecido com
a presença de convidados de
marca nos campos das artes
plásticas, fotografia, música e
palestras. Haverão exposições
de pintura, artesanato e fotog-
rafia e, por entre os temas das
palestras a serem apresentadas
contam-se “O Envolvimento da
Juventude na Comunidade”,
por Terry Costa, de Vancou-
ver; “Educação como Veículo
de Sobrevivência Cultural”
pela professora Ana Fernandes,
de Toronto; “Estratégias de
Sobrevivência Feminina: de Gil

Você, já se acomodou?
Cont. da pág. 1

Há quem, ironicamente, pro-
teste sempre contra a sobre-
carga de impostos a que esta-
mos sujeitos. Por norma, os que
assim actuam, são os que não
pagam nada ou os que pagam
apenas o suficiente para, com a
sua aparente magnanimidade,
esconderem da Administração
Fiscal as monstruosas fortunas
que subtraem ao seu controlo.
Protestam sempre… Fazem
coro com sindicatos e asso-
ciações patronais contra o que
apelidam de “descarado e ina-
ceitável golpe de mão do Estado
contra os seus tão depreciados
rendimentos”. Protestam…
protestam… protestam. Protes-
tam para desviar atenções?
Protestam para berrar porque
se convenceram de que “quem
não berra, não mama”? Ou será
que o acto de protestar é mero
pró-forma para manter aparên-
cias e preservar privilégios?
Nós gostávamos que todos
pagassem impostos e que nós,
os que pagamos por nós, pelo
exército dos que pagam por
defeito e pelo exército dos que
não pagam nada, fossemos li-
bertados de uma parte da nossa
sobrecarregadíssima respon-
sabilidade. Em nome de uma
justiça que deveria prevalecer
mas que, não temos ilusões,
não será fruto das colheitas
mais próximas.

Tal como os que não pagam
impostos, nós também gostá-
vamos de frequentar mais vezes
o restaurante, de aproveitar
uma ou outra das pontes do
próximo ano para visitar Lon-
dres, Barcelona, Paris ou Vie-

na, de passar um fim-de-sema-
na na neve, de mudar de carro
quando o que está em uso co-
meça a dar sinais de cansaço,
de visitar Cuba e as Maldivas,
de construir uma piscina no
quintal com sauna, jacuzzi e
banho turco, etc.

É verdade que não sofremos
do mal de inveja e que não
acreditamos que a fuga aos
impostos seja um factor deter-
minante na felicidade da vida
dos que actuam fraudulen-
tamente. Contudo, temos que
confessar que o estômago nos
aperta quando, à Quinta-Feira,
invariavelmente, o Dr. Joa-
quim, que dá consultas quatro
dias por semana e que não passa
recibos, se vem despedir da
gente, de malas aviadas, pronto
para o seu sempre renovado fim-
de-semana prolongado no es-
trangeiro, à espera que a gente
lhe pergunte qual é o exótico
ou o clássico destino que o
aguarda. Eu até acho que o Dr.
Joaquim, que tem uma cabeça
muito depressiva, precisa de
passear muito a ver se areja a
mona mas, isto cá para nós, na
bagagem dele, por muito que
não queiramos molestá-lo, vai
um bocadinho do nosso suor
de cada dia… Com o bene-
plácito de um Estado que se
proclama de direito e de uma
Administração Fiscal informa-
tizada mas muito pouco dili-
gente e determinada em aca-
bar com os crónicas e iden-
tificadas fugas e evasões fiscais.

Nesta dobragem de ano, o
Dr. Joaquim, por uma vez, po-
dia ter cedido o lugar a outro, a

um dos resignados membros
da LCARO (Liga Caritativa de
Apoio a Reformados e Oportu-
nistas).

Como se avizinham eleições
legislativas, nós vamos assistir a
um vendaval de promessas e
todos se vão colocar do lado dos
pobres, dos trabalhadores de-
pendentes e dos injustiçados
que são vítimas da cegueira da
máquina fiscal. Infelizmente
para os políticos, há muitos
contribuintes que já não vão em
cantigas, nem em promessas,
nem em intenções, por mais
que elas apelem ao reforço de
fiscalizações, de penalizações,
ou de tributação das osten-
tações.

Por uma vez precisamos que
nos esclareçam, que não nos
mintam, que nos digam o que
pretendem fazer em matéria
fiscal. E que não nos amachu-
quem mais a Esperança, a bem
do Futuro de nós todos:

- O que vão fazer para que os
trabalhadores independentes
(médicos, advogados, econo-
mistas, etc.) passem facturas e
liquidem impostos de todos os
seus rendimentos?

- O que vão fazer para acabar
com a concorrência desleal
que é introduzida na indústria,
no comércio e nos serviços por
via dos benefícios fiscais e de
outras benesses indirectas que
são prodigamente distribuídas
pelas vias mais sinuosas?

- O que tencionam fazer com
o sigilo bancário?

- O que tencionam fazer para
acabar com essa aldrabice dos
“divórcios” de direito com o
único objectivo de obter vanta-
gens fiscais?

- O que tencionam fazer com

o património visível e escondido
dos empresários que entram
em falência fraudulenta?

- O que tencionam fazer para
apoiar a instituição família?

- Como tencionam limitar o
desregrado, incontrolado e
fraudulento acesso ao subsídio
de desemprego, ao subsídio por
baixa médica, aos subsídios
para frequência de cursos que

Um tema de vez em quando
No limiar de 2005

Joviano Vaz

Acabou 2004. Estamos, por-
tanto, no início de 2005. Para
trás ficaram as incertezas, as
alegrias e as tristezas e tudo o
mais que acontece no decorrer
de um ano. E o facto é que ao
pensarmos em 2004 não pode-
mos deixar de desejar que 2005
nos traga especialmente a saú-
de, o sucesso, a felicidade e a
paz. E cada vez que um novo
ano começa não podemos dei-
xar de constatar que o ano que
terminou foi afinal como os
outros que já passaram. E pen-
so neste ano que agora começa
sobretudo guerra do Iraque
com o seu cortejo de mortos de
raptos, de decapitações de
tempestades no Haiti e na Flori-
da, nas eleições americanas, na
tragédia asiática, na C.dificil,
etc. E que desejamos nos em

2005?
Penso, informo-me e registo.
Em 2005 nós todos colecti-

vamente temos de dizer aos
que nos governam o que nós
queremos e exigir que a nossa
vontade seja respeitada. Mas
existem também coisas que
nenhum de nós pode admitir.

Exemplos:
1- Não quero e nenhum de

nós o deve desejar tribunais
islâmicos que privariam certas
mulheres quebequenses dos
direitos que a outras são reco-
nhecidos.

2- Quero e todos nós deve-
mos desejar que os respon-
sáveis do escândalo das co-
manditas sejam julgados e
punidos devidamente.

3- Quero e todos nós deve-
mos desejar que o famoso Hos-
pital da Universidade de Mon-
treal seja enfim construído e
que a respectiva construção
comece.

4- Quero e todos nós deve-
mos desejar que os nossos Hos-
pitais sejam eficientes com um
só doente por quarto.

5- Quero e todos nós deve-
mos desejar que os nossos im-
postos sejam bem adminis-
trados.

os formandos não conhecem e
que se desenvolvem a velo-
cidade cruzeiro, entre o Natal e
o Ano Novo, em doses diárias
maciças, para que se cumpram
as 40 horas predeterminadas?
- O que tencionam fazer para
minorar o esforço dos que sem-
pre pagaram e continuarão a
pagar todos os impostos?
É difícil encontrar o sol entre as

nuvens negras e carregadas
de uma tarde sombria de Inver-
no. Mas o sol permanece no
seu lugar, a aquecer-nos, sem
descanso. Temos que acredi-
tar que um dia destes a Justiça
Fiscal vai surgir, timidamente,
como o sol alvorecendo numa
manhã de Primavera. Nessa
altura, temos que aproveitar a
aberta.

6- Quero e todos nós deve-
mos desejar que a instrução
dos nossos jovens seja uma
prioridade absoluta.

7- Quero e todos nós deve-
mos desejar que os nossos ve-
lhos sejam enfim tratados com
respeito e dignidade.

8- Quero e todos nós deve-
mos desejar que aqueles que
nos governam cumpram aqui-
lo que prometem nas campa-
nhas eleitorais.

9- Creio que 2005 será um
ano eleitoral no Canadá. Na
realidade o Governo Martin
não deve chegar ao fim deste
ano.

10- Creio, enfim que o Pri-
meiro Ministro Martin não é
aquele Primeiro Ministro que
todos desejávamos. A sua sub-
stituição será, apenas, uma
questão de tempo.

E com todos estes desejos e
intenções a todos os que me lêm
desejo um próspero ano de
2005.

Mas tenhamos sempre pre-
sente que para além dos acon-
tecimentos que Deus Super
Omnia o que significa que Deus
está acima de todas as coisas e
de todos os acontecimentos.

Adiáspora.com é um portal
promotor da cultura lusa, se-
gundo a expressão dos seus
próprios mentores, no anúncio
do seu terceiro aniversário,
evento a efectuar no próximo
fim de semana em Toronto.
Dirige-o um nome grande do
jornalismo português, que esta
casa teve o privilégio de acom-
panhar entre os seus muros, há
alguns anos passados. Hum-
berta Araújo, a menina gaiata
da A Voz de Portugal, deixou-
nos nessa época não muito dis-
tante, para continuar a carreira
na sua ilha de Santa Maria,
onde desenvolveu forte activi-
dade jornalística e encetou a

“Adiáspora” de Toronto
Honroso aniversário

Raul Mesquita
Vicente à Actualidade” pela
Dra. Maria João Dodman, Uni-
versity of Western Ontário;
“Música Popular Portuguesa”,
Dra. Judith Cohen, York Uni-
versity, Toronto; a intervenção
pela Directora Regional do
Turismo, Açores; “Apelidos,
Genes e Consanguinidade na
População dos Açores” palestra
da Dra. Luisa Mota Vieira; “Ilha
de Santa Maria: da Aviação aos
Satélites-Tecnologia ao Serviço
do Desenvolvimento Econó-
mico e Social da Ilha”, pela
Directora Humberta Araújo;
“20Anos de Maré de Agosto”
por Max Brix Elisabeth, dos
Açores e ainda a apresentação
do livro “A Guerra em Directo”
– Memórias do Repórter de
Guerra no Iraque, por Hum-
berta Araújo e a intervenção do
autor, Dr. Carlos Fino, Adido
Cultural da Embaixada de Por-
tugal na Brasília.

Tudo isto, para além de vários
momentos de convívio e da
actuação da artista Jennifer
Abadesso, de Toronto.

É pois um programa de alto
nível cultural, com o cunho de
Humberta Araújo.

Bom êxito. Bom Aniversário.
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Mais uma longa e digna vida
Alice Amélia Perfeito – 102 anos

Benjamim Silva

Mais uma entrevista? Mais
uma centenária entrevistada?
Muito mais do que isso! Mais
uma lição de vida, ministrada
por uma experiente “profes-
sora” desse curso tão difícil —
Longa e Digna Vida!

Fomos apresentados pela sua
filha única, Maria Graciete, e o
seu genro António Paulino, a
uma senhora que se nos dirigiu
caminhando sem hesitação
(embora com a ajuda da ben-
gala), de sorriso que se espa-
lhava por toda a face e com voz
nítida, clara! Que surpresa! É
que esta senhora, Alice Amélia
Perfeito, vai fazer 102 anos, no
próximo dia 14 de Janeiro!

Era nosso propósito dizer
que tínhamos arranjado mais

uma “veneranda avozinha”
para A Voz de Portugal, mas...
com aspecto tão activo, melhor
será chamar-lhe “jovem ma-
drinha”.

A Voz de Portugal: Quando
e onde nasceu?

Alice Amélia Perfeito: Nasci a
14 de Janeiro de 1903, na cidade
de Setúbal, na Rua S. Sebastião.

VP: Quantos filhos, netos
e bisnetos tem?

AAP: Tenho uma filha, Maria
Graciete, tenho três netos, a
Elsa, a Zaida e o John e tenho seis
bisnetos, o Andrew, o Jason, o
Mathew, o Steven, a Vanessa e o
Adam.

VP: Qual era o seu traba-
lho?

AAP: Trabalhava em enferma-
gem na Maternidade Magalhães
Coutinho, em Lisboa, e na Asso-
ciação dos Empregados de Co-
mércio, também em Lisboa (S.
Cristóvão)

VP: Quando acabava o
trabalho, o que gostava de
fazer?

AAP: Trabalhar mais: visitar
os enfermos, dar injecções, mu-
dar pensos, etc. Quando chegava
a casa, tinha sempre que fazer.
Não perdia tempo a ver tele-

Vária
Lisboa acolhe VI Congresso
Internacional do Jornalismo
de Língua Portuguesa

Lisboa - Jornalistas e estu-
dantes universitários dos oito
países que falam português
participam no VI Congresso
Internacional do Jornalismo de
Língua Portuguesa, a decorrer
na próxima segunda e terça-
feira, dias 10 e 11 de Janeiro,
em Lisboa.

 O objectivo do encontro, que
tem lugar no Fórum Telecom,
é reflectir sobre temáticas como
a influência dos «media» na
formação da opinião pública, os
conceitos de serviço público ou
as pressões exercidas sobre os
jornalistas.

Entre os conferencistas con-
vidados figuram nomes como
José Manuel Fernandes, direc-

tor do jornal «Público», o jorna-
lista José Alberto de Carvalho,
da RTP, Mário Mesquita, pro-
fessor na Escola Superior de
Comunicação Social, e José
Pedro Castanheira, jornalista
do semanário «Expresso».

Ao ministro de Estado e da
Presidência, Nuno Morais Sar-
mento, caberá a intervenção
final na sessão de encerra-
mento do encontro, organi-
zado pelo Observatório da Im-
prensa - Centro de Estudos
Avançados de Jornalismo, em
parceria com o Projor - Instituto
para o Desenvolvimento do
Jornalismo e o Observatório da
Imprensa do Brasil

visão.
VP: Há quantos anos está

no Canadá?
AAP: Há 40 anos e, como não

dominava o Francês ou o Inglês,
vi-me obrigada a trabalhar na-
quilo em que não tinha prepa-
ração nem vocação. O mesmo
sucede a muita gente!....

VP: O que mais a impres-
sionou quando aqui chegou?

AAP: O Inverno. Era terrível,
nevava muito e os transportes
eram difíceis. Mas estranhei
tudo!

VP: Fez algumas viagens?
Dos sítios que visitou, qual
gostou mais?

AAP: Fui a Espanha, à Flórida,
a NY, a Niagara Falls, etc. Mas
do sítio que gostei mais foi
Vancouver, onde mora a minha
neta Zaida.

VP: Qual é a comida de que
mais gosta?

AAP: Eu gosto de tudo; mas o
meu prato favorito é peixe cozi-
do com batatas e grelos.

VP: Qual é a melhor recor-
dação de Portugal?

AAP: As festas do Carnaval,
especialmente o corso que desfi-
lava na Avenida da Liberdade,
em Lisboa. Também me lembra
com muita saudade dos concer-
tos musicais, às quinta-feiras e
domingos, num coreto de Setú-
bal.

VP: Gostava de algum
espectáculo?

AAP: O teatro que ia ver ao
D.Maria, no Rossio, era o meu
favorito.

VP: Lembra-se de uma
pessoa notável?

AAP: O Rei de Portugal, D.
Carlos. Vi-o várias vezes, pois  eu
morava em S.Bento, quase de-
fronte do Palácio, onde é hoje a
Assembleia Nacional.

VP: Para si, qual é o aconte-
cimento mais importante?

AAP: A implantação da Repú-

blica. Quando ouvia um tiro, lá
fugia pela mão da minha mãe,
correndo as duas pelas ruas da
cidade.

VP: Quais são os seus
desejos para este ano que
começou há pouco tempo?

AAP: Que tudo corra o melhor
possível para todos. Que as pes-

soas façam o bem umas às outras.
Que ajudemos os necessitados,
na medida do nosso possível.
Ajudar a miséria envergonhada.
Não explorar ninguém. Não ser
egoísta.

VP: Que conselhos dá aos
que quiserem viver mais de
cem anos?

AAP: Não beber nada que te-
nha álcool; sempre assim fiz e
faço. Mas, ao fim e ao cabo, só
Deus permitiu que vivesse até
agora!

Ora digam lá, se esta não é
uma autêntica e impressio-
nante lição de longa e digna
vida!.

TVI foi a preferida dos portugueses em horário nobre
Lisboa - Os canais televisivos

SIC e TVI fecharam o ano de
2004 com níveis de audiências
elevados, mas enquanto a esta-
ção de Carnaxide liderou as
audiências durante o dia, o ca-
nal da Media Capital ultra-
passou a concorrência no ho-
rário nobre, de acordo com
dados da Marktest avançados
esta quarta-feira pela TVI.

No ano passado, a SIC teve
um share médio diário de 33,6%,

face aos 33,1% registados pela
TVI. A RTP1 conseguiu uma
média de 28,3%, ao passo que a
2: não ultrapassou os 5%.

O horário nobre teve a lide-
rança da TVI, que atingiu em
prime-time 37,2% de audiên-
cias. No mesmo período, a SIC
observou uma média de 32,1%
e a RTP1 um valor de 26%. A 2:
registou 4,6% de audiências em
horário privilegiado
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Alma Juvenil
Foto da semanaAnedotas

Elektra
Muitas, muitas novidades!
Agora que o poster já está escolhido, foi também lançado o

primeiro trailer. Jennifer Garner volta a vestir a pele da bela
assassina que deslumbrou Ben Affleck em Daredevil. Num
clique veja os movimentos mortíferos de Garner, com as suas
famosas adagas, num confronto com a não menos bela, Ty-
phoid Mary. Sim, porque desta vez Elektra tem que defrontar
demónios com poderes sobrenaturais. Para os mais curiosos,
sugiro uma visita ao site onde outras surpresas os aguardam,
a começar por uma apresentação sempre a abrir!

Sin City
Posters no masculino
A adaptação da banda desenhada de Frank Miller está a

despertar o entusiasmo e curiosidade dos cinéfilos. Um filme
muito aguardado para este ano que agora começa, não fosse
realizado por Robert Rodriguez, o grande amigo de Tarantino.
Aliás, o autor de Kill Bill chegou mesmo a participar na película.
Para aliciar ainda mais a expectativa, junta-se um elenco de luxo,
com nomes sonantes da sétima arte como Bruce Willis, Jessica
Alba, Clive Owen, Rosário Dwason, Brittany Murphy, e Benicio
Del Toro, entre outros. Depois de ser divulgados os primeiros
posters com as sensuais Alba e Dwason, eis que, para começar
o ano em grande, surgem outros com as personagens
masculinas. Nesta história de sexo, crime, violência, nada foi
deixado ao acaso, para que a obra de culto de Miller seja
igualmente um filme de culto.

Cinemania
Um rapaz Alentejano vai trabalhar para um daqueles grandes

armazéns na América e ao fim do primeiro dia o chefe pergunta-
lhe quantas vendas tinha feito.

- Uma.
- Uma venda? Hum isso é mau porque os meus vendedores

normalmente fazem entre 25 a 30 vendas. Ora diz lá de quanto
foi a venda.

- 356.549,45 USD.
- O quê!!!!!!!! Mas afinal o que é que vendeste???
- Ora primeiro vendi ao freguês um anzol pequeno, depois um

anzol médio e a seguir um anzol grande! Ora com tanto anzol
vendi-lhe uma cana de pesca, perguntei onde ia à pesca e ele
disse para a costa, claro que lhe expliquei que para a costa era
melhor ter um barco, levei-o à secção de barcos de recreio e vendi
aquele Silver Esprit com os dois outboard que o gajo até se
passou. Conversa puxa conversa e ele disse que o carro dele era
um FIAT UNO, claro que precisa e de um 4x4 para puxar o barco,
fomos direitinhos ao stand e vendi-lhe aquele MITSUBISHI que
lá estava.

- Muito bem deves ser mesmo bom para venderes isso tudo a
um gajo que só queria um anzol pequeno!!!

- Qual anzol qual quê, o gajo veio comprar uma caixa de
TAMPAX para a mulher e eu disse lhe “já que tem o fim de
semana estragado mais vale ir à pesca”!

Um bêbado, depois de conseguir, com muita dificuldade
chegar à porta de casa, tira alguma coisa do bolso e tenta metê-
la na fechadura para abrir a porta.

Depois de alguns minutos de infrutíferas tentativas, finalmente
olha o que tem na mão (um supositório) e diz:

- Porra, onde será que enfiei a chave?

Duas brasileiras encontram-se e diz uma:
- Oi amiga tudo legal? Ohhhhh, que anel lindo. É diamante?
- Não, é de marido.

A história do Titanic em desenhos animados

Paragem obrigatória...
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Actualidade
AGENDA COMUNITÁRIA

Universidade dos Tempos Livres
Novo curso
Atendendo ao crescente interesse manifestado, vai ser criado

mais um curso, Português-Expressão escrita, a cargo de
Benjamim Silva.

Destina-se a quem:
· Quer melhorar a qualidade do que escreve;
· Pretende desenvolver a sua capacidade de reportar, de

criticar;
· Gostaria de comunicar o que sente, quer em prosa, quer em

verso;
· Tem a aspiração de escrever um acto teatral, um conto.

Para poder integrar-se na primeira sessão, dia 13 de Janeiro de
2005 (5ª feira) às 19h00, inscreva-se no Centro Comunitário de
Santa Cruz, tel. 844-1011

Assembleia Geral Ordinária
do Sport Montreal e Benfica

Convocação

O Presidente da Assembleia Geral convoca todos os asso-
ciados à Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 15 de
Janeiro pelas 19 horas, na sede do Clube. Se à hora indicada não
houver um número suficiente de membros, a Assembleia
começará 30 minutos mais tarde, com o número de sócios
presentes.

Centro de Ajuda à Família
Natércia Rodrigues

Quando algo nos acontece na vida e nos encontramos
“entalados”, então dizemos: se eu soubesse o que fazer ou se eu
me tivesse informado quando as oportunidades apareceram, eu
agora saberia exactamente o que fazer.

O Centro de Ajuda à Família, é um organismo comunitário de
caridade e sem fins lucrativos. A missão do Centro, é ajudar tanto
indivíduos como famílias, que estejam em dificuldade mas
sobretudo as vítimas de violência.

Infelizmente, a violência conjugal não diminuiu, antes pelo
contrário. Cada vez se vê mais e mais famílias separadas por causa
de abuso violento. Pode ser por causa do álcool já consumido e
aí no geral o homem começa por atacar a mulher verbalmente,
a empurrá-la e muitas vezes a espancá-la. Ela sente-se sozinha,
envergonhada e amedrontada. Sozinha, porque se sente
desprotegida por não estar informada sobre o que pode e deve
fazer; envergonhada porque pensa na família e nos filhos, na
maneira como foi educada pois que quando nos casávamos, era,
segundo a promessa no altar, para o melhor ou para o pior e para
o resto da vida.

O Centro de Ajuda à Família, tem vindo a falar sobre este
problema apresentando alguns debates (10) na Rádio Clube
Montreal e o último feito foi a apresentação de um vídeo, no Clube
Portugal de Montreal. Este vídeo foi o resultado de um estudo
feito em onze comunidades aqui em Montreal. Foi apresentado
em português e mostra detalhadamente o que fazer no momento
certo.

Embora muitos de nós felizmente não vivamos estes
problemas, mas estando bem informados podemos depois
informar os que necessitam.

Pena foi que pouca gente se tivesse dado ao trabalho de ir ver
o vídeo e assistido à sessão de informação. Seria bom haver de
vez em quando sessões de informação e de sensibilização
relativas a violência doméstica. Os serviços prestados no Centro
são oferecidos em língua portuguesa.

Exposição de divulgação do
«CERTAME MACARONÉSIO DE
JOVENS ARTISTAS»

De 10 a 23 do corrente mês
de Janeiro estará patente ao
público no Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroí-
smo, por iniciativa do IAC-
Instituto Açoriano de Cultura,
uma exposição de divulgação
do «Certame Macaronésio de
Jovens Artistas».

Esta exposição – que integra
16 painéis e suportes multi-
média – pretende incentivar a
participação dos jovens açoria-
nos (entre os 15 e 30 anos) num
concurso de criação cultural
instituído pelo Cabildo de Lan-
zarote, Canárias.

As áreas de criação através
das quais os jovens podem can-
didatar-se são muito abran-
gentes: artes visuais (banda
desenhada; fotografia; dese-
nho; escultura), audiovisual
(curtas metragens de ficção,
documentários e vídeo; roteiros
para curtas metragens), huma-
nidades (conto; poesia) música
(folk; pop rock e música electró-
nica; música folclórica).

Este concurso, que institui
prémios pecuniários e outros,
abrange pela primeira vez os
Açores (para além também da
Madeira e Cabo Verde) e é

desenvolvido no âmbito do
Projecto Atlântico de Arte Digi-
tal – Atlantidigital’ART, que
está em desenvolvimento com
apoio financeiro do programa
Comunitário INTERREG III-B.

 Nos Açores, o IAC-Instituto
Açoriano de Cultura recolherá
os trabalhos concorrentes ao
prémio, cujo prazo de entrega
decorre até ao dia 20 de Junho
de 2005. O respectivo regula-
mento estará disponível no lo-
cal, na sede do IAC-Instituto
Açoriano de Cultura e na Inter-
net (www.iac-azores.org).

 A abertura desta exposição
teve lugar no dia 10 de Janeiro,
pelas 15:00, no Centro de Cul-
tural e de Congressos de Angra
do Heroísmo, e contou com a
presença de um representante
da Consejera de Juventud e
Desporto do Cabildo de Lanza-
rote e do Presidente da Direc-
ção do IAC-Instituto Açoriano
de Cultura, para além de repre-
sentantes dos restantes par-
ceiros do projecto Atlantidi-
gital’ART (Cabildo de Gran
Canaria, Dirección General do
Património Histórico, Universi-
dade da Madeira e Almasud
Records).

Mahmud Abbas proclama vitória
 Os palestinianos povoaram as ruas de Ramallah nesta noite de

Domingo para festejar a vitória de Mahmud Abbas. As primeiras
projecções apontam para uma vitória significativa do líder da OLP
(66 por cento) mas os resultados oficiais só são conhecidos esta
segunda-feira. Tudo indica que Mahmud Abbas foi eleito como o
sucessor de Yasser Arafat na presidência da Autoridade
Palestiniana.

As bandeiras da Palestina
deram cor à noite da cidade de
Ramallah e misturaram-se com
o ruído dos carros, das buzinas
e dos gritos de vitória. Mesmo
sem resultados oficiais, os pales-
tinianos festejam.

De acordo com as primeiras
sondagens, Mahmud Abbas
venceu com uma larga vanta-
gem sobre os restantes candi-
datos à Presidência palestina.
Uma sondagem efectuada pelo
Centro Palestiniano de Política
e de Pesquisas, em Ramallah,
dá um resultado de 66,3 por
cento dos votos para o candi-
dato da Fatah, contra 19,7 por
cento reunidos pelo seu princi-
pal rival, o independente Mus-
tapha Barghouthi. A sondagem
indica ainda uma taxa de parti-
cipação perto dos 65 por cento.
Mahmud Abbas, no discurso
de vitória, prometeu acabar

Gelo originou
despistes no
Distrito do Porto

A geada provocou ontem
dois despistes com um ferido
grave, na A4. Já em Baião, o
gelo transtornou a circulação
automóvel em duas vias do
concelho. Os bombeiros locais
foram chamados a prestar assis-
tência aos automobilistas e
rebocaram várias viaturas.

A camada de gelo que se
formou na A4 sábado de ma-
drugada terá estado na base de
dois despistes ocorridos pelas
7h50, na zona de Penafiel, sen-
tido Porto/Amarante. Dos des-
pistes resultou um ferido grave.

O primeiro acidente envol-
veu um homem de 72 anos,
cuja viatura em que seguia
entrou em despiste, tendo em-
batido contra os separadores
laterais. Quando o condutor
estava já fora da viatura, aguar-
dando pela chegada do carro
de socorro, uma outra viatura,
no mesmo local entrou em
despiste, tendo colhido o pri-
meiro condutor. O homem fi-
cou gravemente ferido e foi
transportado pelo INEM para o
Hospital de Penafiel, tendo sido,
posteriormente depois transfe-
rido para o Hospital de S. João.

Baixas temperaturas
As baixas temperaturas que

se fizeram sentir ao longo das
madrugada e manhã de sába-
do na região de Baião levaram
à formação de geadas que resul-
taram no despiste de vários
automóveis na Estrada Munici-
pal 601 e na Estrada Nacional
101. Os bombeiros locais foram
chamados a intervir na fregue-
sia de Amarelhe, a partir das
9h40. As operações prolon-
garam-se até às 11h30. Por essa
altura já a viatura dos voluntá-
rios era solicitada para situação
idêntica, na freguesia de Tei-
xeira, onde se manteve até às
13h15 em operações de resgate
de vários veículos. Nem os
bombeiros escaparam às con-
sequência do gelo e o carro que
procedia ao reboque dos des-
pistados também saiu da via.
Os danos foram apenas mate-
riais, em todos os casos.

com o sofrimento dos pales-
tinos, agradeceu o clima demo-
crático do acto eleitoral a todo

o povo da Palestina e dedicou a
vitória à memória do líder histó-
rico Arafat. «Trabalharei para
pôr fim ao sofrimento do povo
palestino, pois é um povo que
merece toda a nossa estima,
respeito e lealdade», acres-
centou. Abbas, também conhe-
cido como Abu Mazen, expli-
cou ainda que a sua tarefa co-
mo presidente da Autoridade
palestina não será fácil.

«Esperam-nos tarefas difíceis:
construir um Estado de direito
e de segurança, cujos cidadãos
tenham uma vida digna, ga-
rantir a liberdade dos nossos
prisioneiros, a dignidade das
pessoas procuradas por Israel e
criar um Estado independente
com Jerusalém como capital»,
continuou.
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Guia do Consumidor
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est            273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   285-1620

672-4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent            232-3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: (514) 277-7778

(514) 862-2319

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal            313-6465
Associação N. S. de Fátima(Laval)     681-0612
Associação Portuguesa do Canadá     844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo            254-4647
Associação Portuguesa de Lasalle      366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse            435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses            842-8077
Casa dos Açores do Quebeque            388-4129
Centro de Ajuda à Família            982-0804
Centro Português de Referência        842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo     353-1550
Clube Oriental Português de Montreal    342-4373
Clube Portugal de Montreal            844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo           353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho           768-7634
Ass.Port.West Island                             684-0857
Português de Montreal            739-9322
Sporting Clube de Montreal            499-9420
Sport Montreal e Benfica            273-4389

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa            484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz             844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval         687-4035
Assembleia de Deus            583-0031
Centro Cristão da Família            376-3210
Igreja Nova Unção             593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa            525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville            495-2597
Rádio CFMB            483-2362
Radio Clube Portugal             849-9901

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5

Tel.: (514) 499-0359
HORÁRIO DE ABERTURA

2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370(514) 287-3370

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          (514) 595-1500
 Víctor Marques   (514) 570-9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

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

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo 376-3210

IGREJA EVANGÉLICA
LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse     (450) 435-9834

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec (450) 669-7467

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância                                      842-4242
Clínica Portuguesa Luso            849-2391
Polícia                  9-1-1
Bombeiros                                      872-1212
Hospital Hôtel-Dieu            844-0161
Hospital Royal Victoria            842-1231
Hospital Ste-Justine            345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc            842-6141
Hospital de Montreal para Crianças   934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)            842-6891
Sun Youth, Serviços de Urgência        842-6822

OURIVESARIAS
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent (514) 843-8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este               288-2082

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                        593-6649
Dominique             842-6420

RESTAURANTES
CASA VINHO
3750 MASSON              721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.              844-4588

SOLMAR
111 St-Paul E              861-4562

TASCA
172 Duluth E              987-1530

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

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                              725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                              947-1479

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

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

Maria dos Anjos Rego
1917 – 2005

Faleceu em Montreal, no dia 8 de
Janeiro de 2005, com 87 anos de
idade, a Sra. D. Maria dos Anjos
Rego, natural da Ribeira Seca, São
Miguel, Açores.
Esposa do já falecido Sr. Manuel
Creador, deixa na dor seus filhos,
Manuel, Maria, Julieta, Cremilde,
José, Rosa e Jacinto, e seus cônjuges
respectivos, seus 28 netos e 30
bisnetos, assim como outros
familiares e amigos.

Os services fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514.277.7778     www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar segunda-feira, dia 10 de Janeiro, na missão
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério
Repos St-François D’Assise, onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a
todas as pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe
foram dadas por ocasião do funeral do seu ente querido, bem
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto
acontecimento.
A todos, um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Maria Rosa Ramos
1902 - 2005

Com 102 anos de idade, faleceu em
Montreal, no dia 08 de Janeiro de 2005,
a Sra. D. Maria Rosa Ramos, natural de
Louriçal do Campo, Portugal.

Deixa na dor seus filho(a)s Maria
(Joaquim), José (Dumolinda), Maria
Luisa (Germano), João (Elvira),
Fernando (Anita), seus netos Maria de
Lurdes (Manuel Fernando), José,
Maria de Lurdes (Fred), Rui
(Kathleen), João Alexandre (Lee-
Anne), Carla, Jennefer (Roberto), seus
bisnetos Natalie (Victor), Paul, Vanessa, Jessica, Emma, Jeffrey,
Jennick  e Amelie, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277-7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar segunda-feira, dia 10 de Janeiro de 2005,
após missa de corpo presente, pelas 11h00, na missão Santa Cruz.
O defunto foi trasladado para o cemitério de Louriçal do Campo,
Portugal, onde foi a sepultar.

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

†

1o Mês de Saudade

José Xavier Tibúrcio
Faleceu a 14 de Dezembro de 2004

†

Filhos, netos, bisnetos, irmãs e
sobrinhos, assim como outros
familiares e amigos recordam
com profunda saudade o seu
ente querido.

Renovam profunda gratidão pe-
las presenças amigas na liturgia
do 1o mês em sufrágio pela sua
alma, que será celebrada sexta-
feira, 14 de Janeiro de 2005, pelas 18h30, na  Missão
Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.

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

Necrologia
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Serviços &  negócios

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

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

NOVIDADE

Esc.: 374-4000

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO
Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame

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

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

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

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

VENDIDA

VENDIDA

PRECISA-SE
CADROPORTE

Pessoal para trabalho geral.
Gil da Silva

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

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

(514) 820-5247

PROCURAMOS
Empregada de balcão, tempo parcial.

Tel. (514) 272-0362

Procuramos empregada para trabalhar
à caixa.

Tel. (514) 278-7047RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,

no 514.685.0409

Marché Duchemin
et Frères IGA

Procura vendedor de peixe. Tempo
inteiro. Contactar o Sr. Bernard
Amaral.

Tel. (514) 336-8085

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

Tel. (514) 364-3627

Aménagement Paysager L’Artisan
Procura homem para trabalho em muros e
chãos de pedras. Com experiência. Boa
remuneração – entre $15 e $20 por hora.

Contacte David.
(514) 979-5604

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

Olga
Tel. (514) 524-6222

Oração infalível
Ao Divino Espírito Santo, ao Menino Jesus e Sua Santíssima
Mãe e Santo António Oh! Jesus que disseste, pede e receberás,
procura e acharás, bate e a porta se abrirá.  Por intermédio de
Maria vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e Vos rogo que
minha prece seja atendida. (Menciona-se o pedido). Oh! Jesus
que disseste: Tudo o que pedires ao Pai em meu nome Ele
atenderá.  Com Maria Vossa Mãe, humildemente rogo ao Pai
em Vosso nome que minha prece seja ouvida. (menciona-se o
pedido) Oh! Jesus que disseste: O Céu e a Terra passarão, mas
a minha palavra não passará.  Com Maria Vossa Mãe Bendita,
eu confio que a minha oração seja ouvida. (menciona-se o
pedido) Rezar três Avê-Marias e uma Salve-Rainha.  Em casos
urgentes, esta novena deverá ser feita em 9 horas seguidas.
Publicar a oração assim que receber a graça.  Agradeço a graça
recebida.

C.N.

Oração à Nossa Querida Mãe
Nossa Senhora Aparecida, Querida Mãe, Nossa Senhora
Aparecida, Vós que amais e guardais todos os dias, Vós que sois
a mais bela das mães, a quem eu amo de todo o coração, eu Vos
peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça por
mais difícil que seja (fazer o pedido). Sei que Vós me ajudareis,
me acompanhareis até à hora da minha morte. Amén.
Rezar um Pai-Nosso e três Avê-Marias. Fazer esta oração três
dias seguidos e alcançará a graça por mais difícil que seja.
Mandar publicar. Caso extremo, fazer a oração em três horas.
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida por esta graça.

C.N.

Oração ao Sagrado Coração de Jesus

Agradeço ao Sagrado Coração de Jesus pela graça recebida. Que
o Sagrado Coração de Jesus seja louvado, adorado e glorificado
através do mundo. E por todos os séculos dos séculos, Amén.

Fazei esta oração durante nove dias e recebereis a graça pedida,
mesmo parecendo-vos impossível. Não vos esqueceis de agra-
decer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de publicação pelo
favor obtido.

F.N.

Gouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.B.....

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

Contactar Maria
(514) 948-2068

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

Contactar Johanna
(514) 485-0659

DIVERSOS

VENDE-SE
Vende-se ou troca-se belíssimo
apartamento na cidade de Santarém,
junto ao novo hospital. 3 grande qts,
salão c/ lareira, cozinha e 2 casas de
banho.

Informar-se no
514.326.9088

Organiza-se saída “Cabana do
açúcar”, no dia 13 de Março próximo.
Autocarro incluído.

Contactar a Sra. D. Beatriz
(514) 286-1972

Anuncie
em

A Voz de Portugal
Tel. (514) 284-1813
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Desporto
LEÕES POUCO INSPIRADOS
BATEM RIVAIS MUITO ENCOLHIDOS

Sporting-Benfica, 2-1: Matador na hora certa ao fim
de tantos atrasos. Os encarnados não aproveitaram
meia hora em vantagem numérica e permitiram a
Liedson concluir a obra que começara.

Num “derby” que respeitou
a história, conferindo a si pró-
prio a solenidade dos momentos
que fazem parar o País, os maio-

res rivais do desporto portu-
guês participaram na grande
cerimónia à medida das suas
possibilidades actuais - não foi
muito, mas é o que se pode
arranjar. Ganhou o Sporting
porque, apesar de tudo, quis ter
a bola e jogar; porque mesmo
nas situações mais delicadas
que encontrou na hora e meia
(a mais significativa das quais
passar 40' com menos uma
unidade), nunca perdeu de

vista a baliza adversária e a
noção de como lá chegar; ga-
nhou porque foi, afinal, a equipa
que entrou em campo com os
olhos postos na vitória.

A diferença fundamental en-
tre uns e outros residiu preci-
samente na forma como enca-
raram a desinspiração: os leões
souberam conviver com ela

mas combateram-na em per-
manência; as águias enten-
deram-na como parte de um
plano arrojado, em que quase
tudo servia para adormecer o
jogo e definir o meio campo
como palco de todas as acções.
O pano de fundo do derby,
traçado desde o apito inicial de
Duarte Gomes, resumiu-se ao
embate entre uma equipa que

não jogou bem e outra que o fez
para, com base na posse de
bola, não permitir que o jogo
aquecesse. O espectáculo fute-
bolístico, perante este cenário,
tinha de ser pobre e desinte-
ressante.

Vendaval
No papel, Trapattoni foi mais

ousado do que se previa em

função dos treinos durante a
semana, ao colocar Bruno A-
guiar em vez de Paulo Almeida.
Atrás, o Benfica envolveu os
quatro defesas na marcação aos
dois avançados sportinguistas,

encaixando os médios de zona
central no perigoso trio leonino
- Petit com Rochemback; Bru-
no Aguiar com Hugo Viana;
Manuel Fernandes nos terre-
nos de Carlos Martins. Ao Spor-
ting sobrou sempre Custódio,
porque Nuno Gomes caiu na
zona dos centrais, enquanto as
faixas laterais eram questão a
ser resolvida pelos pares Rogé-
rio-Simão, Rui Jorge-Geovanni.

José Peseiro viu sempre a sua
equipa mais empenhada em
combater a inércia e a procurar
soluções combinadas para ul-
trapassar casos de individua-
lidades com menor fulgor. A
isso responderam os encarna-

dos com segurança processual
nas marcações e no modo co-
mo preparavam a saída para o

Surpresa: Rio Ave atrevido
impõe empate a um golo
em casa do FC Porto
Dragão perde liderança

O FC Porto não foi ontem à noite além de um
comprometedor empate caseiro, a um golo, ante um Rio Ave
bem organizado e atrevido, capaz de ofuscar a chama de um
‘dragão’ a acusar indisfarçável apatia. E assim, à primeira ronda
de 2005, e com um plantel pleno de incertezas – quem mais
irá sair do ‘Dragão’, depois de Derlei e Carlos Alberto? – foi-
se a liderança na SuperLiga, que agora é do Sporting.

E Víctor Fernández não pode
dizer que não estava avisado.
Perante um opositor que troca
muito bem a bola, muito rápido
nas acções ofensivas e pres-

sionante sobre o meio-campo, o
técnico espanhol desenhou no
papel uma equipa ofensiva, mas
à qual faltava um organizador
de jogo. Com Diego inicial-
mente no banco, possivelmen-
te a pagar a factura de ter

chegado atrasado das mini-
férias, o FC Porto permitiu que
fosse o Rio Ave a mandar no
jogo ao longo de toda a pri-
meira parte.

Nos primeiros minutos os vila-
condenses poderiam ter che-
gado ao golo, não fosse a inter-
venção do portista Costinha a
oferecer o corpo à bola ao rema-
te frontal de Niquinha e com o
guarda-redes Vítor Baía com-

contra-ataque. Foi então, nessa
rototina a pedir por um rasgo
capaz de a quebrar, que surgiu
o vendaval determinante que
salvou o essencial da partida:
dois golos em quatro minutos e
uma expulsão. De aparente
condenado à derrota, o Benfica
transformou-se num sério can-
didato a ganhar.

Gestão
Peseiro procurou reorga-

nizar a equipa com Paíto no
lugar de Douala. O Sporting,
que sentiu de forma evidente a
diferença de estar a jogar com
menos uma unidade, ocupou o
espaço de forma racional, com-
bateu a urgência de atacar
com muita paciência nas mar-
cações e respondeu às ténues
ameaças adversárias com mui-
ta segurança.

O Benfica não soube inter-
pretar aquilo que o jogo lhe
proporcionou. Por um lado, o
antagonista tornou-se menos
ambicioso e mais racional; por
outro, os seus jogadores da
intermediária (Petit e, princi-
palmente, Manuel Fernandes)
conseguiram exercer supe-
rioridade na zona de comando.
Em vez de saltar em busca da
vitória, o Benfica entendeu a
situação como forma mais sim-
ples de garantir o domínio das
operações. E escusado será
dizer que toda essa manobra foi
acompanhada pelo pensamen-
to de que o empate seria um
bom resultado.

A tempo
Quando Alcides foi expulso,

aos 67', por falta grosseira, tal
como Rui Jorge fora meia hora
antes, ficaram lançados os

dados para a ponta final. Dois
minutos depois, o Sporting fez o
segundo golo, de novo por
Liedson que, cansado de tantos
atrasos, quis mostrar que che-
gou a tempo de decidir o “der-
by”.

Entre a espada e a parede, o
Benfica foi obrigado a alterar o
plano de passividade que por
pouco não lhe garantia o resul-
tado desejado. E, em desespero,
procurou atacar com todas as
armas. Era tarde para fazer em
desespero o que podia ter sido
feito com cabeça e em situação
favorável.

Árbitro
Duarte Gomes (4). Lances

polémicos à parte (ainda que,
vistos de uma só vez, nos pare-
ça ter ajuizado bem), conduziu
o jogo com critério e auto-
ridade. Num ambiente escal-
dante saiu ileso no essencial,
com nota elevada no acerto e
na convicção com que decidiu.
Os amarelos por palavras e o
perdão por entradas mais duras
não é problema dele. É uma
cruz de todos nós.

Derlei a caminho do
Dínamo de Moscovo

Derlei está de partida para o
Dínamo de Moscovo, onde
será colega do ex-boavisteiro
Frechaut e do ex-sportinguista
Danny. O avançado brasileiro,
que completa 30 anos em Ju-
lho, vai experimentar o futebol
russo, num adeus antecipado a
Portugal.

«Peça» crucial para o suces-
so portista dos últimos dois
anos, Derlei tem-se apresen-
tado muitos furos abaixo do seu
melhor durante esta época. A
sua transferência para a Rússia
abre ainda mais a porta para
uma possível contratação do
argentino Lucho, do River Pla-
te, jogador que o FC Porto tem
seguido atentamente. O facto
de ter sido um dos brasileiros
que desobedeceram ao regula-
mento interno do FC Porto e
voltaram atrasados das férias
natalícias terá sido a gota de
água que fez com que os res-
ponsáveis portistas optassem
por esta solução.

Ao que «A BOLA» apurou, o
negócio foi feito esta sexta-feira
e deverá envolver um mon-
tante na ordem dos sete mi-
lhões de euros. Tendo em conta
a idade do jogador e o descon-
forto causado pelo recente
castigo interno, este acaba por
ser um bom negócio para o FC
Porto.

Derlei termina, assim, uma
ligação de mais de dois anos ao

clube portista e de quase seis ao
futebol português, dado que o
seu percurso em Portugal co-
meçou no União de Leiria, onde
esteve três épocas. Em seis
temporadas, marcou mais de
60 golos e assumiu grande
importância nos grandes mo-
mentos do FC Porto da era
Mourinho: foi o melhor marca-
dor da Taça UEFA de há dois
anos e ajudou os portistas a
vencer a última edição da Liga

dos Campeões. O brasileiro
deverá participar ainda no
treino da manhã deste sábado,
no Olival, mas é quase certo
que será o último na casa azul e
branca.

Pinto da Costa confirma
Carlos Alberto

Antes ainda de ter circulado

a possibilidade de Derlei se
transferir para a Rússia, Pinto
da Costa, falando aos jornalistas
na inauguração da Casa do FC
Porto em Castelo de Paiva,
comentou: «Não temos lista de
dispensas. Poderão, no entanto,
aparecer algumas.» Na altura,
o presidente portista não espe-
cificou o nome de Derlei, limi-
tando-se a confirmar que «Car-
los Alberto vai muito provavel-
mente para o Corinthians e
adiantando que «o FC Porto
salvaguardou uma posição
numa eventual transferência
do jogador no futuro».

Sobre reforços, Pinto da Cos-
ta confirmou que Victor Fer-

nandez lhe pediu «um jogador
para uma determina da posi-
ção», embora não tenha espe-
cificado quem será esse futebo-
lista. «Já estamos a tratar do
assunto», adiantou o líder dos
azuis-e-brancos.

pletamente batido após um fífia.
A equipa do FC Porto ainda

procurou através de iniciativas
individuais disfarçar o pouco à-
vontade com que lidava com o
futebol solto do adversário, mas
quase sobre o primeiro quarto
de hora o Rio Ave voltou a
ameaçar com o golo: Gaúcho,
com apenas Baía pela frente,
não acertou com a baliza após
cruzamento do lado direito.

Um lance que se repetiria
minutos depois com sucesso,
quando Gaúcho apenas teve
de encostar a bola para o fundo
das redes quando foi servido
por Paulo César e depois de
uma imperdoável oferta de
Costinha. Pelo meio fica a bola
enviada ao poste da baliza do
Rio Ave por Ricardo Quaresma
na sequência de um livre, o que
foi muito pouco para um cam-
peão a jogar diante do seu
público.

No reatamento a equipa de
Vila do Conde poderia ter dila-
tado a vantagem através de
Paulo César e após mais uma
fífia de Baía, mas o FC Porto
estava disposto a virar a sorte
do jogo. Fernández injecta Di-
ego e Hugo Leal no meio-campo
e os ‘dragões’ começam a apare-
cer com perigo junto à baliza
de Mora.

McCarthy e Fabiano amea-
çaram a baliza do Rio Ave, mas
o golo da igualdade apenas
surgiu quando o ‘Fabuloso’
concluiu uma brilhante aber-
tura de Hugo Leal e depois de
ter ultrapassado o guarda-
redes vila-condense.

Até final, escassearam os
lances de perigo junto da baliza
de Mora. Aliás, mesmo jogando
frente ao campeão europeu e
mundial, nunca os vila-con-
denses deixaram de contra-
atacar com perigo. Baía evitou
o pior.
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Artur Jorge seleccionador
dos Camarões

Artur Jorge volta a emigrar. O técnico
português, antigo seleccionador, foi
convidado e aceitou desempenhar o cargo
de treinador da selecção dos Camarões.

Artur Jorge, que se faz acompanhar de
Raul Águas nesta sua nova aventura
africana, vai suceder ao alemão Winfried
Schaefer.

O contrato, a ser assinado, prevê a
presença de Artur Jorge à frente dos
Camarões até ao final da actual época e toda
a temporada de 2006.

O grande desafio que se apresenta a
Artur Jorge é levar os Camarões à fase final

do Mundial de Futebol Alemanha2006.
Os Camarões ocupam actualmente uma delicada terceira

posição no Grupo 3 da zona africana com 8 pontos, depois de Costa
do Marfim e Líbia.

Trapattoni contestado
no regresso ao trabalho

O regresso ao trabalho do
plantel do Benfica, após a der-
rota de sábado no «derby» ante

o Sporting, não foi pacífico e
confirmou que o técnico Gio-
vanni Trapattoni não está nas
boas graças dos adeptos «en-
carnados».

Os ânimos chegaram mesmo
a estar exaltados quando, de-
cor-ridos que estavam cerca de
40 minutos de treino, um grupo
de adeptos aproveitou o mo-
mento em que o técnico italiano
se acercou junto à vedação
para apanhar uma bola perdida
proveniente do relvado. Tra-
pattoni respondeu, então, às
críticas dos adeptos e a acesa
discussão só terminou quando
o «adjunto» Álvaro Magalhães
interveio.

A sessão lá prosseguiu, mas,
sem dúvida, que as coisas não
estão bem no reino das
águias...

De resto é de salientar que
Argel e Everson não marcaram
presença no relvado, terão
ficado a fazer trabalho de giná-
sio, enquanto Luisão e Miguel
continuam em tratamento de
recuperação das respectivas
lesões.

Dínamo Moscovo nega
contratação de Jorge Ribeiro

O Dínamo Moscovo veio esta se-
gunda-feira a público esclarecer a
situação do defesa português Jorge
Ribeiro, que faltou por diversos dias
ao trabalho no Gil Vicente e actuou
num jogo-treino pelo clube da capital
russa.

Em comunicado divulgado através
do seu site oficial, o Dínamo Moscovo
salienta que a alegada assinatura de
contrato com Jorge Ribeiro «não
corresponde à realidade».

«O jogador esteve à experiência no
estágio da equipa em Antalya [Tur-
quia] e já regressou ao seu país, Por-
tugal», finaliza o lacónico comu-
nicado.

Jorge Ribeiro, que tem contrato válido com o Gil Vicente até
2007, há cerca de duas semanas que não se apresenta no clube,
razão pela qual lhe foi instaurado um processo disciplinar.

Guarda-redes brasileiro
revela proposta do V. Guimarães

O guarda-redes Nilson, habitual titular do Náutico, clube a
militar na Série B do campeonato brasileiro, diz estar na posse de
uma proposta do Vitória de Guimarães, a qual pretende aceitar.

A proposta, oficializada no sábado, segundo
a imprensa brasileira, agradou sobremaneira
a Nilson, que acabou de completar 29 anos,
mas os responsáveis do clube pernambucano
já avisaram que terá de existir compensação
monetária para libertar o jogador.

«O Nilson pode mudar-se para onde quiser
desde que o Vitória de Guimarães, ou outro
clube qualquer, pague a cláusula de resci-
são», afirmou Sérgio Lins, director de futebol
do Náutico.

Árbitros nomeados para
a Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta
segunda-feira o nome dos árbitros nomeados para
dirigir as partidas da quinta eliminatória da Taça de
Portugal.

Lista de árbitros nomeados:
A.Lordelo-V. Guimarães, António Resende (Aveiro)
Odivelas-Sp. Braga, Elmano Santos (Madeira)
Belenenses-Sp. Pombal, Hernâni Duarte (Braga)
Beira-Mar-Sp. Espinho, Paulo Paraty (Porto)
U. Leiria-Nacional, Lucílio Baptista (Setúbal)
Est. Amadora-Louletano, Paulo Baptista (Portalegre)
Rio Ave-Académica, Olegário Benquerença (Leiria)
Fiães-Marítimo, João Henriques (Coimbra)
Pinhalnovense-Leça, José Godinho (Évora)
Ac. Viseu-V. Setúbal, Soares Dias (Porto)
Penafiel-Maia, Duarte Gomes (Lisboa)

Donadoni vai treinar
Vidigal no Livorno

O Livorno, clube da Série A italiana onde milita o português
Vidigal, conta com novo treinador, depois da demissão de Franco
Colomba, na sequência de maus resultados.

Roberto Donadoni, antigo internacional italiano, que perfez
praticamente toda a sua carreira de futebolista no AC Milan na
década de 90, foi o escolhido para substituir Colomba, assinando
contrato válido com o Livorno para os próximos 18 meses.

O Livorno, recorde-se, ocupa actualmente o 15.º posto da Série
A italiana, com 20 pontos em 18 jornadas.

Trezeguet à disposição de Fabio Capello
O avançado francês da «Juve» David Trezeguet, já está

recuperado da lesão que o mantém afastado dos relvados desde
Outubro, de acordo informações avançadas pelo departamento
médico do clube.

A consulta médica de hoje em Lyon foi esclarecedora e o
internacional francês já poderá regressar à competição. Assim, o
técnico da formação de Turin já pode utilizar, na próxima quinta-
feira, o jogador na partida dos oitavos-de-final da Taça de Itália,
frente ao Atalanta Bergame.
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