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Manchetes
Ao correr da pena
Joviano Vaz
Após três semanas de ausência, eis-me de novo com
mais uma crónica “Ao Correr
da Pena”.
O sumário da crónica de
hoje é o seguinte. 1- Orçamento
federal. 2- A popularidade dos
liberais. 3- Fim do conflito da
SAQ. 4- O casamento homossexual. 5- O voto aos dezasseis
anos
ORÇAMENTO FEDERAL
O Governo liberal minoritário de Paul Martin vai
apresentar o seu orçamento
para 2004-2005 no próximo dia
23 de Fevereiro em Otava.
Ele será apresentado pelo
Ministro das Finanças, Ralph

Goodale.

O orçamento, que contem as
grandes orientações do Governo, deverá anunciar, entre outras coisas, as despesas para um

Comunicado
O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa que a
Direcção Regional das Comunidades do Governo Regional dos
Açores levará a efeito, de 7 a 17 de Maio de 2005, a 12.ª edição
do Curso “AÇORES: À DESCOBERTA DAS RAÍZES”, que
decorrerá nas Ilhas Terceira e Graciosa.
Trata-se de uma iniciativa que se destina, preferencialmente,
a professores de História, Língua e Cultura Portuguesa, assim
como a animadores culturais em efectividade de funções, há
pelo menos 3 anos consecutivos, em estabelecimentos de ensino
ou associações com estatutos próprios, e tem como objectivos
o contacto directo dos participantes com a Região Autónoma
dos Açores, dando-lhes a conhecer a sua realidade geo-sóciocultural e política e sensibilizá-los para os valores patrimoniais
da sua terra de origem.
As fichas de inscrição encontram-se à disposição dos
interessados neste Consulado Geral e o período de inscrição
decorre até 25 de Fevereiro de 2005.
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programa de jardins-de-infância, para as municipalidades,
para o ambiente e para a educação.
O Governo minoritário conta
com o apoio dos partidos da
oposição para que o orçamento
seja adoptado.
Os partidos da oposição têm
a intenção de apoiar o Governo.
Espera-se, no entanto, que
certas modificações serão efectuadas.

foram desmentidas.
Um outro deputado do Ontário, Tom Wappel, acusou
mesmo o Primeiro Ministro
Paul Martin de ter enganado os
liberais durante meses, fazendo crer que o voto sobre esta
espinhosa questão seria livre o
que não é o caso. Muita água
vai ainda correr debaixo das
pontes antes que o projecto de
lei sobre o casamento dos homosexuais seja aprovado.

A POPULARIDADE DOS
LIBERAIS
Uma sondagem CROP publicada a semana passada revela
que, se uma eleição tivesse
lugar actualmente no Quebeque, 31% dos votos iriam ao
Partido Liberal, 40% ao Partido
Quebequense e 24% à Acção
Democrática Popular.
A sondagem foi efectuada
para La Presse e para a estacão
radiofónica Info 690.
Ela menciona que o Partido
Liberal obtém 17% da parte do
eleitorado francófono, 23% de
menos que o Partido Quebequense.
Por outro lado, 68% dos eleitores declaram-se insatisfeitos
do Governo Charest.
A sondagem foi efectuada
entre os dias 20 e 31 de Janeiro,
junto de 982 pessoas.
É caso para afirmar que, afinal, o título desta notícia deveria ser a impopularidade dos
liberais.

O VOTO AOS DEZASSEIS
ANOS
O senhor Holland, deputado
liberal acaba de apresentar um
projecto de lei pessoal que tem
como fim diminuir a idade do
voto de 18 a 16 anos.
O seu projecto foi apoiado por
20 deputados, seja o número
máximo exigido para a apresentação de um projecto dito
de iniciativa parlamentar.
Para votar numa eleição federal, a lei exige 18 anos. O novo

FIM DO CONFLITO DA
SAQ
Após dois meses de conflito, a
Sociedade dos Álcools do Quebeque concluiu sexta-feira
passada um acordo com o Sindicato dos seus empregados de
sucursal e de escritório.
Assim, o comité sindical de
negociação recomendou a
rectificação deste acordo aos
seus membros.
A Assembleia Geral teve
lugar ontem.
A volta ao trabalho efectuarse-á sexta-feira próxima.
As 400 sucursais da Socie-

dade estarão abertas ao público
a partir desse mesmo dia.
O CASAMENTO
HOMOSEXUAL
O Governo do Canadá acaba
de apresentar na Câmara um
projecto de lei sobre o casamento dos homosexuais.

Preços competitivos aos dos bancos

Os deputados liberais, no
entanto, manifestaram-se salientando as pressões sobre eles
exercidas para que o projecto
de lei fosse aprovado o mais
rapidamente possível.
Segundo o deputado Pat
O’Brien, o “whip” do Partido
Liberal sugeriu mesmo aos
dissidentes de se ausentarem
no momento do voto.
Claro que estas afirmações
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projecto permitiria aos novos
eleitores de votarem aos 16
anos. Note-se, no entanto, que
a idade mínima para ser candidato a uma eleição continua a
ser de 18 anos.

Igreja
St-Enfant-Jesus
Realizar-se-á no salão da
Igreja St-Enfant-Jesus (5035
rua St-Dominique), no dia 5 de
Março, pelas 19h00, um jantar
dançante, animado pelo conjunto Joe & Duarte e D.J. Jeff,
J.G. Night Productions, para
angariar fundos para a reparação da Igreja St-Vincent
Ferrier.
Para mais informações
contactar: Sr. Padre Carlos
Dias (514) 382-0128, Duarte
Faria (514) 388-9152, Sílvio
Machado (514) 594-1530
Padaria Lajeunesse (514)
272-0361

JANTAR DE SÃO
VALENTIM…
A Casa dos Açores do Quebeque organiza jantar de São
Valentim, sábado dia 12 de
Fevereiro pelas 19H00.
Ementa: sopa, Surf & Turf e
sobremesa.
Preço: 30 valentins e as crianças dos 6 aos 12 anos – 15 valentins.
O serão será abrilhantado
por discoteca móbil.
Venha passar uma noite de
São Valentim inolvidável.
A Casa dos Açores do Quebeque fica situada no 229, Rue
Fleury Oeste e para obter mais
informação ou para a sua reserva, ligue para a Caçorbec –
514-388-4129, Laura Cordeiro 514-384-2433 ou ainda para Gil
Couto – 514-725-2626.
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Revista de imprensa: Açores e Madeira
Kate Walsh em Ponta Delgada
junto ao edifício dos Bombeiros
desta cidade.

Vai ter o apoio exclusivo da
Câmara Municipal de Ponta
Delgada, através do ANIMACultura, o concerto de Kate
Walsh que terá lugar no próximo dia 12 de Fevereiro, pelas
22h00, na tenda Sound Zone,

Este acontecimento, que
antecede o início de futuros
eventos internacionais das
produções Música Total-Eventos Culturais, é o primeiro
de futuros eventos que serão
também agendados para o
Coliseu Micaelense em Ponta
Delgada.
O concerto vai ter um preço
de cinco euros, podendo ser os
bilhetes adquiridos nas discotecas de Ponta Delgada.

Câmara quer sociedade
para intervir na Formosa
Miguel Albuquerque não
quer arriscar num investimento
avultado que, para além de
bem feito, não pode ter qualquer risco económico. O espaço
onde decorrerá a intervenção é
de 100 mil metros quadrados,
dos quais 65 mil estão reservados para áreas públicas —
inclindo arruamentos e acessos
— que vão necessitar das respectivas infra-estruturas.

taminação dos solos onde os
tanques se encontram instalados. «Em princípio, pensamos
que levará cerca de seis meses,
mas pode surgir qualquer imponderável», justificou o nosso
interlocutor. De referir que, de
momento, a Shell já deu início
aos primeiros ensaios no novo
terminal de combustíveis (ler
página 14), pelo que o parque
do Caniçal poderá estar a fun-

Miguel Albuquerque revelou, ontem, ao JM, que a Câmara Municipal do Funchal
está a tentar encontrar um
modelo de financiamento para
as obras que vão decorrer na
Praia Formosa, no âmbito do
Plano de Pormenor. Segundo o
autarca, uma das possibilidades em estudo passa pela
constituição de uma sociedade
entre entidades públicas, com
potencial de abertura ao capital
privado. «Nós estamos neste
momento a organizar o modelo, dado que se trata de um
investimento muito avultado
que terá de ser muito bem feito
e sem qualquer risco económico», explicou. O espaço onde
decorrerá a intervenção é de
100 mil metros quadrados, dos
quais 65 mil estão reservados
para áreas públicas — inclindo
arruamentos e acessos — que
vão necessitar das respectivas
infra-estruturas. Questionado a
propósito do início das obras,
Miguel Albuquerque confessou que isso muito dificilmente,
acontecerá este ano. «Será
difícil enquanto lá estiverem os
depósitos da Shell. O instrumento fundamental de intervenção está aprovado e publicado. Agora vamos encontar
um modelo para a realização
das infra-estruturas públicas
que ascendem, segundo a minha contabilização, a cerca de
7 milhões de contos», continuou o responsável. Descontaminação dos solos Por outro
lado, Duarte Gomes, vereador
responsável pelo pelouro do
urbanismo, acentuou ao JM
que qualquer tipo de intervenção só será iniciada depois
da Shell proceder à descon-

cionar em pleno a partir do mês
de Abril. A partir daí, inicia-se a
fase de desmantelamento daquela instalação na Praia Formosa, dando assim cumprimento ao protocolo assinado
entre a Shell e a Câmara. Só
então terá início a construção
das infra-estruturas. Primeiro,
com a canalização do ribeiro
que lá está, seguindo-se as
terraplenagens. Na parte burocrática, estão em curso as negociações para a cedência dos
terrenos — cerca de 6 hectares
— ao município do Funchal,
destinados a zonas públicas, de
lazer e ajardinadas. Zona hoteleira com 400 camas No que diz
respeito às áreas de construção,
destaque para uma zona hoteleira, para onde se prevê mais
400 camas turísticas. Há tam-
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Parque Atlântico integra
a Campanha de Solidariedade
O Parque Atlântico integra a
Campanha de Solidariedade
que a Sonae Imobiliária vai
lançar em 15 Centros Comerciais e de Lazer de todo o país,
a favor das crianças órfãs do Sri
Lanka. O financiamento de um
Orfanato é o grande objectivo
desta iniciativa promovida pela
Sonae Imobiliária em parceria
com a AMI.Os donativos recolhidos nos Centros, Parque
Atlântico, AlgarveShopping,
ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo,
Centro Comercial Modelo Portimão, Centro Vasco da Gama,
CoimbraShopping, EstaçãoViana Shopping, GaiaShopping, GuimarãeShopping, MadeiraShopping, MaiaShopping,
NorteShopping e ViaCatarina
Shopping serão revertidos para
apoiar o financiamento de um
Orfanato para 125 crianças em
Maggona, pequena localidade
a sul do Sri Lanka.Como factor
bém uma outra zona destinada
a habitação e outra de serviços
públicos que a Câmara ainda
não decidiu quais serão. «Aquilo inicialmente estava destinado para uma sala de espectáculos. Mas, com a construção
do pavilhão multiusos na zona
da Penteada, não se justifica
estar a duplicar uma infraestrutura daquele tipo. Como
tal, será uma zona destinada
para equipamentos públicos»,
disse o nosso interlocutor. Haverá ainda um parque infantil e
três parques de estacionamento cobertos com capacidade
para 300 viaturas cada um.
Daqui se excluem os estacionamentos das habitações privadas, já que as mesmas contemplam esses espaços próprios. Na
parte balnear, destaca que a
Câmara está a aguardar, para
meados deste mês, a entrega do
estudo encomendado ao Laboratório de Engenharia Civil
sobre a possibilidade da instalação de uma praia artificial na
Praia Formosa. «Aguardamos,
a todo o momento, esse estudo
que, como deve calcular, vai ter
um certo impacto perante todo
este investimento que lá vai ser
feito», disse, acrescentando
ainda que os prazos de construção vão depender, também,
do dinamismo que a iniciativa
privada terá nos investimentos
para ali previstos. Ainda em
relação às zonas públicas, Duarte Gomes salienta outra obra
de grande importância, que
será a muralha de protecção a
toda a frente da Praia Formosa.

impulsionador desta Campanha, a Sonae Imobiliária contribui com 15 000 Euros iniciais,
no entanto, apela, juntamente
com a AMI, a todos os visitantes
dos seus Centros Comerciais e
de Lazer a fazerem também o
seu donativo. No seguimento
da Política de Responsabilidade
Social, a Sonae Imobiliária associou-se à AMI numa recolha
de fundos a nível nacional.
Durante os meses de Fevereiro
e Março, uma grande campanha de divulgação e meios
publicitários estará montada
nos Centros Comerciais e de
Lazer da Sonae imobiliária, de
forma a divulgar esta acção de
Solidariedade a todos os seus
visitantes. Deste modo, vão ser
dispostas tômbolas estrategicamente nos Centros, para
colocar os donativos, que estarão à disposição de todos os
visitantes.Um dos países mais
afectados pelo maremoto de 26
de Dezembro foi o Sri Lanka,
com 30.920 de mortes e 6.034
desaparecidos, sendo na sua
grande maioria crianças. Com
oito elementos, três médicos,
dois enfermeiros e três logísticos já a trabalhar no Sri Lanka, a equipa da AMI está a prestar assistência a cidades costeiras, fortemente atingidas pelos
sismos e maremoto. Helga
Barroso, Manuel Luís Goucha
e António Oliveira “Toni” são
algumas das personalidades
que se associaram à Sonae
Imobiliária e à AMI nesta Campanha, apoiando na divulgação
da mesma.
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Revista de imprensa: Continente
Frente-a-frente
Santana e Sócrates em debate
Pedro Santana Lopes e José Sócrates realizaram o primeiro e
único frente-a-frente entre os dois candidatos a primeiro-ministro.
Veja aqui o que cada um deles disse sobre matérias que vão
marcar a campanha e o futuro do país. Comente o debate e diganos quem ganhou o confronto
BAIXO NÍVEL DA PRÉ-CAMPANHA
Sócrates – «O PSD baseia a campanha em ataques ao
adversário. O dr. Santana Lopes fez alusões brejeiras, tentando
aproveitar boatos mentirosos e isso é indigno.»
Santana - «Todos os dias falo 30 ou 40 minutos sobre o nosso
programa e apenas 5 sobre os adversários. É o que as televisões
passam. O problema desta campanha é a falta de debates. É por
isso que as propostas programáticas não estão mais sobre a mesa.»
VIDA PRIVADA DOS CANDIDATOS
Santana - «Esse tema só é importante para avaliar a coerência
entre as propostas apresentadas e a vida de cada um. Mas acho
que se o candidato não quiser revelar a sua vida privada, deve ser
respeitado.»
Sócrates - «Faremos uma campanha pela positiva. Este não é o
PSD que estamos habituados a ver. É uma campanha indigna,
colocando os adversários em cartazes para os denegrir.»
IMPOSTOS
Sócrates- «Opus-me à baixa do IRS no último orçamento porque
representavam uma ameaça à estabilidade das finanças, mas
também não os quero aumentar porque isso podia criar um
arrefecimento da economia. A aposta terá de ser no crescimento
económico. Mas o Governo anterior prometeu um choque fiscal
e acabou por aumentar impostos. E isso terá de ser penalizado nas
urnas.»
Santana - «Já disse que não vou baixar impostos. O que se
verificou nos nossos Governos foi que à baixa de algumas taxas
correspondeu um aumento de receitas. Quanto ao choque fiscal,
o que aconteceu foi que, quando chegou ao poder, Durão Barroso
teve um choque de nervos com o que encontrou.»
PENSÕES
Sócrates – «É possível introduzir uma prestação extraordinária
para que as pensões dos idosos possam ficar a cima do limiar de
pobreza. Temos as contas feitas. O combate à pobreza será
prioritário para o PS. Nenhum socialista pode ficar indiferente
quando vê alguém com fome na rua.»
Santana - «Aumentámos as pensões mais baixas tentando a
convergência com o salário mínimo. Queremos subir as pensões
a cima do limar de pobreza de que o PS fala.»
AUMENTOS NA FUNÇÃO PÚBLICA
Sócrates - «O que não pode acontecer é o congelamento de
salários, como fez o PSD. Temos de modernizar a administração
pública e rejuvenesce-la. Vamos admitir apenas um por cada dois
funcionários que saiam. Quanto a aumentos, a política terá de ser
de moderação.»
Santana - «A aposta tem de ser na produtividade, para aumentar
o PIB e reduzir o peso da administração pública. Tem de haver
requalificação e poupança nos gastos. Não vamos despedir

ninguém. O que o PS fez nos seus Governos foi aumentar de 500
mil para 700 mil o número de funcionários públicos.»
REFORMAS
Santana - «Não tocaremos em direitos adquiridos, mas a
sustentabilidade da Segurança Social está em risco. Quem tem
menos de 35 anos, vai ver a sua idade de reforma passar para os
65. Quem tem mais de 35 anos, poderá optar. Quanto ao
plafonamento, também não podemos tocar em direitos adquiridos.
Ninguém pode receber abaixo do que esperava e para o que
descontou.»
Sócrates - «As coisas não podem ficar como estão. Mas também
ninguém me provou que a Segurança Social só tem sustentabilidade para 15 anos. Vamos estudar essa matéria para poder
decidir. Temos de combater a tendência para reforma antecipada,
acabando com os estímulos que existem para isso.»
EMPREGO
Sócrates - «O emprego tem de regressar ao topo das preocupações do Governo. Nós não prometemos criar 150 mil postos de
trabalho. Temos esse objectivo e acreditamos que é perfeitamente

possível alcança-lo. O estado pode dar uma ajuda, com políticas
que fomentem o crescimento e a qualificação. É aí que entra a
proposta de colocar anualmente mil jovens licenciados em áreas
tecnológicas nas pequenas e médias empresas e de fomentar 25
mil estágios anuais.»
Santana - «Vamos pagar até 75 por cento dos estágios para
jovens desempregados ou desempregados qualificados. O
objectivo é de ajudar a acabar com o cerca de 74 mil jovens
desempregados. Há que dizer que a altura em que o desemprego
foi mais alto nos últimos anos foi durante os Governos do PS.»
CO-INCINERAÇÃO
Sócrates - «O problema não foi resolvido por este Governo. O que
foi feito foi irresponsável porque não foi criada qualquer solução
para as matérias perigosas, que continuam a ter de ser exportadas
para serem co-incineradas lá fora. As conclusões da comissão
independente vão ser aplicadas pelo nosso Governo. Da política de
Nobre Guedes vamos aproveitar os aterros, porque já estavam
previstas.»
Santana - «Os contratos assinados pelo Governo de gestão
surgem no seguimento de uma política que estava a ser seguida.
A propostas de Sócrates foram recusadas pelas populações e
ambientalistas, que apoiaram as nossas políticas.»
MUDANÇAS SOCIAIS
Santana - «Todas as alterações em questões de civilização só
poderão ser alteradas por referendo. Quanto à questão do aborto,
vamos respeitar o que dissemos: se alguém quiser um novo
referendo na próxima legislatura, não vamos inviabiliza-lo. Outros
temas, como a clonagem, a eutanásia, o casamento de homossexuais ou a adopção por casais de homossexuais são temas da
modernidade e têm de ser debatidos.»
Sócrates - «Sobre a IVG, queremos realizar um referendo nos

mesmos termos que anterior e achamos que deve realizar-se o mais
cedo possível, embora tenhamos que levar em conta todas as
eleições que se vão realizar no próximo ano. O restos dos temas não
estão na agenda política e nem estão suficientemente maturados
na sociedade. Por isso, é que o PS não os incluiu no seu programa
de Governo.»
RESULTADOS ELEITORAIS
Sócrates - «Uma derrota será perder as eleições. Se o PS tiver
mais votos que o segundo será uma vitória. Mas o objectivo do PS
é a estabilidade governativa, pelo que o que pedimos é a maioria
absoluta. E o país pode ficar seguro que se o PS ganhar as
eleições, o país terá um bom Governo.»
Santana- «Vitória será ganhar as eleições. Não havendo maioria
absoluta – estou convencido que nenhum dos partidos a obterá
-, o PS deveria dizer o que tenciona fazer. O PS não quer dizer,
porque tem medo de dizer que vai governar com o Bloco de
Esquerda ou o PCP. O que o PS quer fazer é um Governo de
Guterres sem Guterres. É o mesmo grupo que estava no poder
quando Guterres abandonou o país.»
ALEGAÇÕES FINAIS
Sócrates - «O País está pior do que há três anos. Registou o pior
crescimento desde 1944, o pior da Europa. Teve a pior subida do
desemprego. As contas públicas estão pior, no que diz respeito ao
défice e à dívida pública. É altura de mudar e a proposta do PS é
de mudança e tem objectivos: fomentar o crescimento e combater
o desemprego, as desigualdades e a pobreza. Queremos apostar
na inovação e na tecnologia. Prometemos um bom Governo,
credível e competente, que não passará o tempo a lamentar-se do
passado.»
Santana - «Eu nunca direi que me vou embora quando surgirem
as dificuldades. Quem é credível não foge e enfrenta as responsabilidades. O país está a recuperar e a crescer. Nós comprometemo-nos com propostas concretas. Eu tenho um sonho: ver
Portugal entre os dez melhores da Europa. Os Governos julgamse em quatro anos e eu fui julgado em quatro meses. Contem
comigo que eu atrevo-me a dizer que conto convosco.»

Cavaco acredita que
PS vai ter maioria absoluta
Cavaco Silva está convencido
de que o PS vai ter maioria
absoluta nas legislativas, avança esta terça-feira o jornal «Público». No entanto, uma fonte
próxima do antigo primeiroministro já negou a notícia. A
convicção é de Cavaco Silva: o
PS vai sair das legislativas de 20
de Fevereiro com maioria absoluta. De acordo com o jornal
«Público», o antigo primeiroministro tem manifestado esta
convicção em reuniões, onde

TSF
têm estado igualmente presentes figuras do PSD críticas
da liderança de Pedro Santana
Lopes. O jornal sublinha que,
segundo Cavaco Silva, Portugal precisa de estabilidade; por
isso, o melhor é que o partido
vencedor tenha uma maioria.
O antigo chefe de Governo
considera ainda que a maioria
absoluta de um partido será o
melhor cenário para lançar a
candidatura à presidência da
República.

Operadores em greve no dia 17
TSF
No dia 17 de Fevereiro, os
operadores das centrais do
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão
fazer uma greve de 24 horas.
Os trabalhadores proclamam
que já chegou a altura de serem integrados nos quadros.
Os 150 operadores das centrais do Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM)
vão entrar em greve no próximo dia 17.
A paralisação, de 24 horas,
poderá deste modo comprometer o socorro de quem ligar
para o 112.
Na origem da greve está o
facto de os operadores do
INEM considerarem que já é
tempo de serem integrados nos

quadros.
Ouvido pela TSF, Rui Teixeira, representante dos trabalhadores do INEM, explicou
que os operadores das centrais
de emergência vivem há dois
anos uma situação insustentável, com contratos intercalados de três meses e 30 dias.
Em virtude de a greve ocorrer três dias antes das eleições,
Rui Teixeira adiantou que o
Ministério da Saúde chegou a
sugerir aos trabalhadores que
adiassem o protesto para depois
das legislativas.
Presidente do INEM diz
que situação é precária
O presidente do INEM, Luís
Cunha Ribeiro, ouvido igualmente pela TSF, afirmou que a
situação dos operadores das
centrais, para além de precária,
é absurda, e alertou para a
possibilidade da greve ter consequências muito graves.
Luís Cunha Ribeiro disse
ainda aguardar que o Ministério das Finanças autorize a
contratação dos operadores,
uma vez que já obteve «luz
verde» do Ministério da Saúde.

Leia
A Voz
de Portugal
o seu jornal
à quarta-feira
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Opinião
Amigos por conveniência

Depois, não me exijam «milagres»…

Augusto Machado

Alberto João Jardim

É verdade que a vida sem amigos pode ser desesperante. Decerto um vazio. Mas não é menos
verdade que alguns deles poderiam pura e simplesmente nunca
ter aparecido na nossa vida.
Lembre-se o leitor disso quando
estiver com um daqueles que lhe
traz imensas dores de cabeça.
Não desanime. Todos temos “amigos” desses.
Há quem diga que os amigos
são para a vida. Sempre presentes nos bons e nos maus
momentos, todos nós sabemos que uma amizade saudável faz
bem à saúde. E diz o povo: “Quem tem amigos não morre na
cadeia”. Quem nunca combinou fins-de-semana com pessoas
amigas? Ou noitadas para conviver e recuperar energias para
conseguir superar mais uma semana de trabalho? Entre um café
ou um copo e conversas, ora sérias, ora em tom de pura galhofa,
é sempre benéfico para a auto-estima do indivíduo. Mas a receita
da amizade tem outros benefícios. Prescrita, sem restrições, por
todos os clínicos, o princípio activo da amizade actua sobre o
psíquico e é uma terapêutica muito eficaz para recuperar e manter
a autoconfiança, o que acaba por ajudar no processo natural da
socialização.
Apesar deste cenário idealístico, nem tudo são rosas. Pois o
normal é existir no grupo algum ronhoso que insiste em querer
ser o centro de atenção deixando meio mundo irritado, ao ponto
de o desejarem abandonar numa estrada deserta.
Amizades problemáticas. Quem não conhece aquelas
amizades em que os supostos amigos tentam por todos os meios
controlar as vidas daqueles que lhes são sinceros e simpáticos de
mais. Os tais que querem sempre saber mais da nossa vida privada.
Pessoa mexeriqueira e intrusa. Piores que a sarna.
Por este e por outros motivos, alguns psicólogos e sociólogos
norte-americanos decidiram dedicar algum tempo a estudar os
efeitos que estes ditos “amigos” têm sobre os outros. Intencionalmente ou não, o certo é que há algumas personalidades difíceis de
compreender e, quase sempre de aturar. Para a autora do livro
“When Friendship Hurts”, o perigo de uma amizade assente em
estruturas pouco definidas ou que resistem ao tempo como um
peso relacional pode gerar “uma perda de auto-estima e o aumento
de dúvidas em relação às capacidades individuais”, explica a
socióloga americana, Jan Yager, a uma revista nova-iorquina.
Perante este estado de alma, o mais provável é que o indivíduo
fique mais susceptível a adoptar comportamentos de risco.
“Existem pessoas, com determinadas características de
personalidades, que desencadeiam mecanismos de manipulação
que condicionam os comportamentos de outros com personalidades mais independentes”, esclarece Carlos Cavaco de
Oliveira, psicólogo clínico.
Amigos ao raio-X. O livro da socióloga norte-americana é uma
verdadeira bíblia para ajudar a conhecer os nossos inimigos.
Segundo a autora, existem 21 espécies de amigos-problemas. Em
primeiro lugar, e todos acabarão por concordar, estão os amigos
que adoram faltar aos compromissos. Numa escala semelhante
está também a espécie dos “sanguessugas”, que não perdem a
oportunidade de associar-se a qualquer iniciativa mesmo que não
tenham sido convidados a participar. Mas há mais. Se sente que
algum dos seus amigos lhe lança um olhar tipo raio-x, que o
observa de cima a baixo, não só para lhe tirar as medidas mas para,
logo a seguir, aproveitar para fazer algum comentário, então está
perante o amigo invejoso. Quando estamos a avaliar os nossos
amigos não estamos a criar nenhuma ciência. O importante é fazer
uma reflexão, a fim de perceber se essa amizade faz sentido. Se o
seu bem-estar emocional, a sua saúde e a auto-estima estão em
jogo, então o melhor é acabar com essa amizade. Como dizia
Camilo, já cego, pouco antes de morrer: - Tive 101 amigos. Hoje,
tenho apenas um – o cão. Os ingleses têm um adágio que diz: “A
friend in need, is a friend indeed”. Ou seja, amigos por conveniência.

Os que somos adversários deste regime
constitucional decrépito e agonizante da III
República seríamos irresponsáveis se nos
bastássemos com a satisfação de que, em
Democracia, a pseudo-«esquerda», com as
propostas loucas que avança, leva o regime
para o fim. A não ser que esteja a pensar em
qualquer modelo «novo», mas totalitário,
para, como em 1974-75, andar ridiculamente
a falar ao mundo sobre mais uma «via original» portuguesa…
Desde que se constatou a grave situação económico-financeira
de Portugal, reconhecidamente deixada pelos socialistas ao
confessarem o «pântano» a que se chegara no momento do seu
abandono calculista, eu disse ao Povo Madeirense que a minha
preocupação seria a de manter a Região Autónoma o mais
POSSÍVEL afastada de todas aquelas trapalhadas de Lisboa. Assim
se cumpriu e fez.
O arquipélago manteve um extraordinário ritmo de crescimento, o que exigiu decisões ousadas, com criatividade e
imaginação. Ninguém, e muito menos eu, também estará à espera
de que os nossos adversários políticos, no desempenho do
respectivo papel, tal o reconheçam, e muito menos no período
político em curso. Mas também é necessário que o bom senso
colectivo tenha presente que, sendo a Madeira Portugal, e se a
República perpectuar a crise em que vive mergulhada, tudo tem
limites. A partir de certo momento, não há ousadias, criatividades
ou imaginações possíveis para continuar a «esticar a corda» ainda
mais.
Toda a gente conhece as circunstâncias ilegítimas que
agravaram a crise nacional, com a dissolução da Assembleia da
República. Desde a tentativa de «frete» ao Partido Socialista até
às pressões daquela Banca que não está disposta a cumprir as sua
obrigações fiscais, passando pelos inquilinos ricos que vivem à
custa de senhorios pobres, pelo capitalismo que nada em
privilégios do regime, até aos desajustados poderes corporativos
que ultrapassam os eleitos democraticamente. Mas não vale mais
a pena insistir em semelhantes queixas com verdade.
O importante é recuperar Portugal. E embora se saiba que o
País bateu no fundo e se arrisca a mergulhar no fosso, ainda mais,
eu sou dos que entende haver soluções de fundo para Portugal.
Que são principalmente sete. Primeiro, rever a Constituição da
República, a qual impede toda e qualquer hipótese de reforma
séria e viável. Segundo, recuperar a CONFIANÇA dos
Portugueses, comprometendo-se o Estado português na garantia
prioritária, sobre toda e qualquer outra opção, de assegurar o
Sistema de Segurança Social, as suas pensões, sem prejudicar os
beneficiários.
Terceiro, descer a carga fiscal. A economia portuguesa assenta
numa rede de pequenas e médias empresas, as quais necessitam
da libertação de mais massa monetária para os cidadãos, traduzida
em melhor actividade comercial, industrial e agropecuária, logo
menos desemprego e mais receitas fiscais daí decorrentes,
rigorosamente apontadas ao investimento. Quarto, compensar a
descida da receita fiscal com a eliminação de tudo o que seja inútil
ou desinteressante sorvedouro de dinheiros, no sector público.
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Rui Costa Pinto
O início da campanha revelou que os
partidos continuam a gastar rios de
dinheiro, sem qualquer controlo, para
caçar os votos dos indecisos
Os dois maiores partidos, PS e PSD,
mediram forças, em Castelo Branco, no
primeiro dia da campanha eleitoral, à custa
de muito autocarro, álcool, sandes e multimedia . Os social-democratas venceram
o desafio, com mais encenação,
mobilização e entusiasmo.
José Sócrates e António Guterres, a jogarem em casa, não foram
capazes de bater o seu principal opositor, Pedro Santana Lopes,
que arrancou para um sprint decisivo.
O folclore comicieiro reforçou a convicção de que ainda há muito
asfalto para percorrer, antes de se poder apontar um vencedor
antecipado, e confirmou a falta de transparência dos grandes
momentos pré-eleitorais.
As próximas duas semanas de campanha são decisivas e vão
custar muitos e muitos milhões de euros, pois ainda existe um
imenso número de indecisos. Tudo se joga na capacidade de
organização e na logística, condições essenciais para encher um
comício, para dar de comer ao povo militante, para distribuir as
bandeirinhas e as capas para a chuva, e para tentar garantir que
a mensagem passa através da generalidade dos meios de
comunicação social. A gigantesca operação, que envolve um staff
de especialistas e meios técnicos sofisticados, tem um custo muito
elevado.
A avaliar pelos orçamentos declarados pelos cinco principais
partidos políticos, fora o resto que ninguém sabe, a crise não
chegou aos cofres partidários, já que uma estimativa conservadora
aponta para gastos da ordem dos 30 milhões de euros. Em tempos
de vacas magras, e a avaliar pelo que se passou em Castelo Branco,
os dois maiores partidos nem dão sinais de aperto financeiro nem
de contenção na distribuição de material de propaganda. O mais
extraordinário é que, trinta anos depois do 25 de Abril, as
campanhas decorrem sem o controlo das finanças partidárias,
numa espécie de vertigem despesista sem rei nem roque.
Os políticos afirmam um discurso de rigor, mas gastam fortunas
nas campanhas, as que têm e, porventura, as que não têm, sem
que se saiba muito bem onde é que as foram arranjar e em que
condições. Ao longo dos últimos anos, a sucessão de escândalos
que envolvem o financiamento partidário, a que, aparentemente,
não são alheios os negócios do Estado, inclusive os formalizados
à última da hora, deviam merecer a máxima atenção das
instituições que têm o dever de controlar as contas partidárias.
Como foi possível constatar, em Castelo Branco, os partidos
continuam a gastar rios de dinheiro para mobilizar os seus
militantes e para caçar os votos dos indecisos, tal e qual como
fizeram nas anteriores eleições, com a certeza de que não há
nenhuma instituição com os meios suficientes para escrutinar a
origem do dinheiro.

Quinto, renegociação do Pacto de Estabilidade e Crescimento
com a União Europeia, para o caso concreto, específico, da
situação portuguesa. Sexto, corajosa, adequada e eficiente
legislação anticorporativa, que reforce os Direitos, Liberdades e
Garantias individuais, de todos e de cada um dos Portugueses.
Sétimo, revolução na Administração Pública, transformando-a
num modelo britânico de rigorosa independência. Estas são as
sete medidas com que, de certeza, se torna Portugal governável.
Não as querem, assumam as consequências! Mas não obriguem
o Povo Madeirense a assumi-las! A situação é tão grave que nem
os Partidos políticos se atrevem a cair muito nas «promessas»
habituais e, quando caem, não resistem, nem explicam, às
perguntas de «como e onde vai cortar na despesa» ou «como e
onde vai buscar dinheiro para isso». Aliás, quem ouve falar os
arautos da pseudo-«esquerda», ou quem ouve falar sempre os
mesmos «crânios economistas» que nos conduziram a «isto», vê
que eles justificam tudo com a proposta de carregar ainda mais nos
impostos. Quando os Portugueses estão afogados, já não podem
mais, e a economia precisa de se recompor com mais dinheiro
liberto para circulação.
Os que somos adversários deste regime constitucional decrépito
e agonizante da III República seríamos irresponsáveis se nos
bastássemos com a satisfação de que, em Democracia, a pseudo«esquerda», com as propostas loucas que avança, leva o regime
para o fim. A não ser que esteja a pensar em qualquer modelo
«novo», mas totalitário, para, como em 1974-75, andar ridiculamente a falar ao mundo sobre mais uma «via original»
portuguesa… Mas, em nome da responsabilidade e do patriotismo,
temos de estabelecer, em Democracia, a ainda possível regeneração de Portugal. É neste quadro que a Madeira tem de
SOBREVIVER.
Parafraseando o cartaz de Santana Lopes, «contra ventos e
marés». É neste quadro que eu garanto tudo quanto estiver
humanamente ao meu alcance, para insistir em manter a Região
Autónoma o mais longe possível das trapalhadas do Rectângulo.
Mas, como Vos disse, tudo tem limites. E, quem for cúmplice da
asneira, depois não me venha exigir «milagres»…
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Aménagement Paysager L’Artisan
Procura homem para trabalho em muros e
chãos de pedras. Com experiência. Boa
remuneração – entre $15 e $20 por hora.

Época 2005
Contacte David.
(514) 979-5604
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Vária
Horóscopo Semanal

Portugueses de Valor à Volta de Montreal Confessionário

Dra. Maria Helena Martins

Benjamin Silva

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia
na rotina.
Saúde : O seu sistema nervoso poderá estar mais abalado,
reflectindo-se no funcionamento do seu organismo.
Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desafios.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 5, 8, 9, 10, 35, 2

Largamente se tem falado e escrito sobre portugueses da
comunidade de Montreal –nunca é de mais mencionar “aqueles
que por obras valorosas se vão da lei da Morte libertando”. Mas,
cá está o inevitável “mas”, quantos há que se instalaram fora de
Montreal e, por tal, menos citados são? Aplica-se nesta conjectura
o “longe da vista, longe do coração”?

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do seu par.
Saúde : Evite privar-se de pequenos prazeres apenas porque
deseja ter uma boa aparência física.
Dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso que merecia
profissionalmente, melhores oportunidades virão.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 45, 10, 20, 1, 8, 44
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Maturidade.
Amor: Boas perspectivas neste campo, continue a investir.
Saúde : Aprenda a controlar os seus nervos, será benéfico
para si.
Dinheiro : Invista na organização para melhorar a
funcionalidade do seu departamento.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 4, 22, 33, 6, 41, 11
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização e Respeito.
Amor: Demonstre, com mais entusiasmo as suas emoções.
Saúde: A sua vitalidade estará à vista de todos, mas
mantenha a calma.
Dinheiro: Reflicta sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento
ideal para reciclar os seus conhecimentos.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 2, 8, 7, 13, 15, 40
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor : Favoreça a sua relação através do carinho e do
companheirismo.
Saúde : Controle melhor os seus horários de sono.
Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 33, 5, 10, 17, 22, 6
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca
importância. Seja mais afectuoso.
Saúde : O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 45, 1, 3, 8, 40, 23
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor : Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e
fraquezas, poderão afectar a sua relação.
Saúde : Poderá sentir algum desgaste físico.
Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra,
através de um part-time.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 4, 1, 9, 10, 23, 8
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 2 de copas que significa Amor.
Amor: Depois da tempestade vem a bonança e fará as pazes
com a sua cara-metade.
Saúde: Estável.
Dinheiro: Boas perspectivas económicas em vista, mantenha-se atento.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 17, 14, 13, 10, 8, 20
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do
romantismo e da aventura.
Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente perturbado.
Dinheiro: Momento favorável para aplicações financeiras.
Número da Sorte: 64
Números da Semana: 1, 7, 9, 22, 33, 6
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
Longa, Partida Inesperada.
Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se surpreenda.
Saúde : Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado.
Dinheiro: Evite entrar em confrontos com um colega, mesmo
que possa ter razão.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 9, 4, 3, 14, 9, 10
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia.
Amor: A separação é dolorosa, mas lembre-se que será por
pouco tempo.
Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo.
Dinheiro: Aja conscientemente para não colocar em causa o seu
orçamento para esta semana.
Número da Sorte: 59
Números da Semana: 4, 9, 1, 5, 22, 17

Para colmatar esta lacuna o nosso jornal vai iniciar a série
PORTUGUESES DE VALOR À VOLTA DE MONTREAL.
Começamos não muito longe daqui, em Rougemont, a cerca de
65 quilometres de distância, uma das mais conhecidas regiões
produtoras de maçãs e sumos, entrevistando simultaneamente o
Eng. Manuel Rodrigues, a sua esposa D. Maria Luísa Rodrigues
e o Eng. Fernando Marques, administradores e directores de uma
empresa de nível internacional.
VP – Qual é especificamente a vossa actividade?
Eng. Fernando Marques: Fornecemos equipamentos e produtos
para a transformação de frutos em sumos, cidra, vinho, conserva
e vinagre.
VP – Onde têm desenvolvido a vossa actividade empresarial?
Eng. Manuel Rodrigues: Os nossos escritórios foram instalados
inicialmente em Lisboa, passámos ao Rio de Janeiro e, desde 1982,
estamos no Canadá, mais especificamente em Montreal e
Rougemont.
VP – Até onde se estende a vossa exportação?
D. Maria Luísa Rodrigues: As nossas operações cobrem todo o
Canadá, os E.U.A e algumas regiões da África.
VP – Com que países contactam para a importação dos
produtos e do equipamento que asseguram o bom atendimento
dos clientes?
M.R – Contactamos França, Alemanha, Itália, E.U.A e,
evidentemente, Portugal.
VP – Não tenho dúvidas que são bem pequenos os intervalos
que desfrutam após árdua actividade administrativa e
comercial. Como preenchem esses tão desejados intervalos?
M.L – Temos uma propriedade com três hectares onde
produzimos frutas variadas: maçãs, pêras, ginjas, uvas, groselhas
e framboesas. Como é óbvio daqui resulta a confecção de sumos
e conservas para uso familiar. Assim ocupamos mais três a quatro
horas diárias; não é bem um descanso; mas é, acima de tudo, algo
que nos dá muito prazer!
VP – Têm experiência internacional em administração
referida a tão diferentes países: Portugal (Lisboa), Brasil (Rio
de Janeiro) e Canadá (Montreal e Rougemont). Qual destas
regiões vos despertam mais interesse ou mais vos agradam?
M.R – Destacamos Rougemont devido às excelentes condições
de vida que nos tem proporcionado: contacto com a natureza,
qualidade do ar, tranquilidade e segurança. A.V.P – Se um
empresário, antes de aqui se instalar, vos pedisse conselho, quais
seriam as vossas sugestões?
F.M – Sugerimos que investigue o mercado a que se pretende
dedicar, dando ênfase aos aspectos humanos e ambientais e à
legislação reguladora da futura actividade. Não olvidar que a
qualidade de decisão é proporcional ao valor da informação
previamente recolhida.
VP – Gostariam de enviar alguma mensagem aos nossos
leitores?
Todos - Quanto mais se valorizarem através das activadas a que
se dedicam e quanto mais se integrarem neste país em que agora
vivemos, melhor poderão servir não só o Canadá, mas também o
nosso querido país de origem!
Dizia o célebre Bismarck que “o principal é fazer história, não
escrevê-la”. Todavia, não temos dúvidas que, ao dar a conhecer estes
PORTUGUESES DE VALOR, enriquecemos não só o “quem é
quem” dos nossos leitores mas também homenageamos os que,
percorrendo dia a dia uma senda profissional inteligente e
perseverante, vão fazendo história!...

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição e
Falsidade.
Amor: Não se deixe enganar por amigos pouco honestos.
Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu optimismo e
confiança.
Dinheiro: Para cumprir os seus objectivos, vai ter que se esforçar a
duplicar.
Número da Sorte: 52
Números da Semana: 2, 9, 14, 11, 3, 9

2005-02-09.pmd

6

2/8/2005, 5:47 PM

José de Sousa
Não gosta de gastar dinheiro. Estar só e ler é como ocupa
os tempos livres. Adora a cozinha portuguesa. É a simpática
Rosie Santos, fadista da comunidade.
VP- Como se define a si
própria?
Sincera, honesta e sensível,
extremamente sensível.
VP- Qual a sua melhor
virtude?
Bondade incondicional.
VP- E o seu pior defeito?
Ser muito sensível.
VP- Qual a sua melhor
recordação de infância?
O tempo que vivi na casa dos
meus avós.
VP- Se o tempo voltasse
para traz, o que é que preferia
não repetir?
Não há nada que fizesse diferente. Repetia tudo como fiz.
VP- Quando criança, que
profissão sonhava vir a ter?
Hospedeira

sagrada?
É por vezes o cansaço moral.
VP- Em que é que mais
gosta de gastar dinheiro?
Eu não gosto de gastar dinheiro, se tivesse o daria.
VP- Qual o seu prato preferido?
Há pessoas que comem para
viver, eu vivo para comer, por
isso tenho vários, adoro a cozinha portuguesa.
VP- Qual a sua canção
prefereida?
Não tenho canção. Sempre
gostei de fado, mas em geral.
VP- Qual o melhor livro
que leu?
Eu leio muito, em várias línguas mas posso salientar o
primeiro livro que li que foi os
Fidalgos da Casa Mourisca, e
isso nos anos 60.
VP- Qual o melhor filme
que viu?
Ben Hur. Embora não seja
amante de cinema.

VP- O que significa para si
a vida?
É o momento, é o presente.
VP- Em que época histórica
gostaria ter vivido? Porquê?
Não há nenhuma. É o presente, sou muito realista.

VP- Que notícia gostaria
encontrar amanhã no jornal?
Gostaria de pegar no jornal
uma só vez e não ler desgraças.

VP- Qual é o melhor sítio
do mundo?
É o lugar onde nos sentimos
bem “a minha casa”.
VP- E o pior?
É onde nos sentimos mal,
dependente das circunstâncias.
VP-O que é viver imigrado?
É a vida que sempre conheci.
Não vejo referência de quem
não é.
VP- Qual a viagem mais
agradável que fez?
Talvez a viagem que uma vez
fiz sózinha com a minha filha.
Visto que viajo muito, não posso
especificar.
VP- Quais as características que mais admira no
sexo oposto?
Saber dar e receber de igual
forma.
VP- O que mais a incomoda
nos outros?
É o fingimento e a ingratidão.
VP- Como costuma ocupar
os tempos livres?
Como tenho poucos, gosto de
estar só e ler.
VP- O que mais lhe agrada
no seu trabalho?
É o saber que posso fazer
uma diferença positiva a quem
precisa.
VP- E o que mais lhe de-

VP- Qual o seu personagem
imaginário preferido? Porquê?
Personagem não tenho, mas
seja talvez uma pessoa com
todas as qualidades desejadas.
VP- Se fosse invisível para
onde iria? Para ver ou ouvir
o quê?
Por vezes talvez gostaria de
entrar na mente da pessoa com
quem estou a falar para ter a
certeza de que não pensa o
contrário do que está a exprimir.
VP- Qual a personalidade
internacional que mais admira? Porquê?
O Papa! Simplesmente por
querer paz e união no mundo.
VP- E qual a personalidade
nacional? Porquê?
Nem no nosso país, nem aqui
no Canada existe alguém de
quem nos devemos ogulhar.
VP- O que pensa deste
confessionário?
É uma maneira de dar a conhecer aos leitores deste Jornal
certas pessoas da nossa comunidade.
VP- Se fosse toda-poderosa, qual a principal mediada que tomaria?
Modificar o mal para o bem.
VP- Qual o provérbio em
que mais acredita?
Diz-me quem és e eu te direi
quem virás a ser.
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Vária
Cidade apresenta OP
aos estrangeiros
Como a ONG Cidade - Centro
de Assessoria e Estudos Urbanos nasceu junto com o Orçamento Participativo (OP) de
Porto Alegre, há 16 anos a entidade apresenta, a diversos
grupos de interessados, o processo do OP e os resultados do
mesmo na cidade. Geralmente, o objetivo destes curiosos
não é apenas conhecer a experiência de Porto Alegre, mas
também tentar implantá-la em
seus municípios. E durante esta
edição do Fórum Social Mundial 2005 não está sendo diferente. No dia 25 de janeiro, o
Cidade apresentou o OP para
mais de 30 quebequenses
(Quebéc, Canadá), a maioria
jovens estudantes e ativistas
dos movimentos sociais, na
sede do SEMAPI (Sindicato
dos Empregados em Empresas

de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas e de
Fundações Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul). Dentre estes canadenses, estava a
sub-prefeita da região “Plateau
Mont-Royal” da cidade de
Montreal (Quebéc, Canadá),
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Helen Fotopoulos ; e o psicossociólogo e integrante do
Centro Comunitário de Desenvolvimento Local de Montreal,
Luc Rabouin.
Já no dia 26 de janeiro, a
partir das 9h, o Cidade realizou
mais uma exposição sobre o OP,
que foi complementada pelo excoordenador do Gabinete de
Relações com a Comunidade
(GRC) da Prefeitura de Porto
Alegre, Assis Brasil Olegário
Filho. Estão presentes, na sede
da entidade, coordenados por
Adolfo Castillo, integrante da
ONG Libertades Ciudadanas,
uma delegação de chilenos,
conselheiros do Orçamento
Participativo da cidade de San
Joaquín e de outros municípios
da região metropolitana de
Santiago do Chile. Além destes,
há uma delegação de cana-

denses e o dominicano Enrique De Léon. Após o encontro,
por volta das 11h, eles partiram
para uma visita na Região Cruzeiro, onde ficaram a conhecer
as obras do OP e o trabalho da
Associação dos Moradores
da Vila Tronco (AMAVI-

TRON), localizada no Morro
Santa Tereza. A AMAVITRON
explicou aos visitantes alguns
de seus projetos sociais, dentre

Autoridades Locais pela
Inclusão Social. O objetivo
central de sua vinda à cidade é
conhecer em detalhes o OP de

eles a Padaria Comunitária, a
Cooperativa de Mulheres Costureiras, as creches comunitárias,
o Serviço de Atendimento SócioEducativo (SASE) e o programa de reinserção de crianças e
adolescentes na família.

Porto Alegre, pois ela pretende,
neste ano, implantar um projeto
piloto de OP em Montreal. A
partir disto, o Cidade agendou
uma série de atividades para
ela. Dentre as quais: um encontro com o atual prefeito de
São Leopoldo, Ary José Vanazzi , município que pretende
implantar o OP neste ano; uma
audiência com a ex-secretária
municipal da Educação e atual
vereadora do Partido dos Trabalhadores (PT), Sofia Cavedon, para conhecer políticas
públicas relacionadas à área da
educação; uma conversa com
o ex-prefeito e atual deputado
estadual pelo PT Raul Pont,
para saber como ele governou
uma cidade com OP; e uma
reunião com o ex-coordenador
do Gabinete de Relações com a
Comunidade (GRC) da Prefeitura de Porto Alegre, Assis
Brasil Olegário Filho, para
conhecer as minúcias técnicas
do processo. Fotopoulos também solicitou um encontro
com a atual gestão da prefeitura.

Helen Fotopoulos - A subprefeita da região Plateau

Mont-Royal da cidade de Montreal (Quebéc, Canadá), Helen
Fotopoulos, chegou a Porto
Alegre no dia 24. Na terça (25),
ela participou do Fórum de
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Universidade dos tempos livres
Victor Hugo
Nas últimas décadas, temos
assistido a grandes modificações na vida das pessoas, muitas mudanças, têm contribuído
para o bem-estar do ser humano.
Tem sido com a boa vontade,
a inteligência e a coragem de
homens e mulheres, de todo o
mundo, que hoje nós podemos
beneficiar dum conjunto de
medidas que tornaram a nossa
existência muito mais agradável.
A Comunidade Católica de
Montreal, com a feliz iniciativa
de ocupar os tempos livres de
muitas pessoas, veio preencher
uma lacuna existente na nossa
Comunidade, especialmente
para os jovens da terceira idade,
que são a maioria a frequentar

para lá caminham. Muitos para
quem o trabalho era a maior
ocupação, hoje passam uma
grande parte do tempo, fechados em casa a olhar para a televisão, ou à espera que o Alguém
os chame. Nem todos podem
passar o Inverno na Florida, ou
uns meses em Portugal, nem
todos se sentem bem nos cafés
ou no Centro Comunitário a
jogar ás cartas.
Infelizmente a maioria dos
clubes existentes em Montreal,
nos quais as actividades quase
só se limitam a ver jogos de
futebol, ou umas jantaradas,
pouco têm contribuído para
quebrar a solidão e o isolamento das pessoas idosas.
Todos nós temos a nossa parte de responsabilidade, deve-

os diversos cursos.
Aprender, é sempre útil e
quer seja o inglês, o português,
a história, ou outros cursos, eu
penso que o mais importante é
ocupar o tempo livre. Neste
duro, rigoroso e longo Inverno
do Quebeque creio que é algo
de extremamente benéfico,
mentalmente e fisicamente.
A Comunidade portuguesa
de Montreal está numa fase de
transição, a geração dos emigrantes dos anos 60 e 70,muitos
já estão reformados e os outros

mos criar actividades, para
tornar a nossa velhice mais
agradável, para termos o gosto
de aprender, mas acima de
tudo o gosto de viver.
Quero felicitar as pessoas que
tiveram a feliz ideia de fundar
esta Universidade, desejar-lhes
que tenham força e coragem
para continuar com outras
iniciativas, que possam ajudar
os pioneiros da nossa Comunidade, todos aqueles que contribuíram para o bem estar das
gerações que nos seguiram.
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Cultura
Joana Amendoeira vai realizar um espectáculo no dia 19
de Fevereiro na Associação

idade, abraça o classicismo
com a modernidade de forma
irrepreensível e inovadora. No

Portuguesa do Canadá com
vários artistas do Portugal e
daqui. Mas Quem é Joana Amendoeira. Fiz uma pesquisa e
achei estas informações.
Com uma voz bem timbrada
e decidida aptidão para o fado,
emotiva, onde sentimento e
sensualidade se misturam em
perfeita harmonia, Joana Amendoeira, apesar da sua jovem

seu cantar, o fado ganha novo
fulgor, nova atitude, mas nunca
se desviando do seu cariz tradicionalista.
Nascida em Santarém a 30 de
Setembro de 1982, participa,
em 1994, pela primeira vez na
Grande Noite do Fado de Lisboa, onde recebe os maiores
elogios do público e júri presentes. Em 1995, volta a parti-

cipar, desta vez na edição do
Porto, onde ganha o I prémio de
interpretação feminina. A partir desse ano inicia uma actividade regular com espectáculos por todo o país.
Apesar da sua jovem idade
Joana Amendoeira, tem já conquistado e arrebatado, audi-
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Joana Amendoeira
uma voz a descobrir na APC

tórios, teatros, nos quatro cantos do mundo. Em 1998 desloca-se pela primeira vez ao estrangeiro, onde actua no âmbito do evento “Dias de Portugal”, organizado pelo ICEP na
cidade de Budapeste (Hungria). Ainda no mesmo ano
grava o seu primeiro álbum,
intitulado “Olhos Garotos”, o
que a torna uma das mais jovens intérpretes de fado com
discos gravados. Em 1999 participa num espectáculo com Carlos do Carmo, no auditório do
Rádio Alfa em Paris (França), o
que lhe granjeia outros contratos, nomeadamente para
África, onde actua no mesmo
ano para a comunidade francesa da Costa do Marfim. Volta
a Budapeste para actuar na
Televisão Estatal, a convite do
ICEP local, regressando de
novo a esta cidade, em 2000,
para actuar na Academia de
Música de Budapeste.
Neste mesmo ano, em Abril,
viaja até São Paulo, onde actua
para o público local e para a
comunidade portuguesa, no
âmbito dos “500 anos da descoberta do Brasil”.
Durante a sua estadia em
Montreal a artista Joana Amendoeira fará três apresentações
especiais:

Dia 19 de Fevereiro 21:00na APC
Dia 22 de Fevereiro 13:0016:00 Universidade de Montreal colóquio sobre literatura e expressão Portuguesa
Dia 24 de Fevereiro 22:30Club Gesu showcase
Joana Amendoeira prova que
o Fado é mais que uma expressão
da Cultura Portuguesa, é um
sentimento único!
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Uma presença serena
e encantadora
Rui Vieira Nery, Universidade de Évora
É sempre mais fácil, em Mú- dista.
Não há nada de mais essensica, falar dos valores consagrados, das figuras incontor- cialmente oposto ao novo do
náveis que marcaram o seu que a novidade. A “novidade” é
tempo e redefiniram os próprios um fenómeno artificial, ditado
géneros em que se inseriam, por razões de marketing, condas grandes carreiras que ao denado a envelhecer tanto
longo de décadas foram aplau- mais depressa quanto mais
didas por públicos de todo o bombasticamente se apresenmundo. Mais difícil é, pelo con- tar como emblemático de totrário, correr o risco de falar de das as rupturas. O novo - o
alguém que está a começar e verdadeiramente novo - é o que
cujo percurso é, por isso mes- sabe olhar para trás de si com
mo, impossível de prever, face a serenidade, enraizar-se nesse
toda a rede de factores aleató- património adquirido, ver nele
rios que gerem os circuitos o resultado de um processo
constante de mudança e prosmusicais profissionais.
Difícil, sim, mas ao mesmo seguir a partir daí essa mesma
tempo particularmente estimu- transformação contínua, valolante. Num jovem artista que rizando o que é essencial concomeça o seu caminho há por tra todas as externalidades
vezes uma tal autenticidade, ilusórias, escolhendo o desafio
uma tal generosidade de entre- do que é autêntico contra tudo
ga, um tal misto de entusiasmo o que muito simplesmente “está
e de naturalidade expressiva na moda” (e como tal deixará
que nos deixa a sensação re- de o estar logo na estação
confortante de estarmos a as- seguinte...).
Também neste aspecto este
sistir a um ritual de renovação,
a uma certeza de vida e de
continuidade. È sem dúvida o
caso de Joana Amendoeira,
cujo primeiro álbum agora se
apresenta.
As suas qualidades são evidentes: uma voz belíssima de
timbre quente, uma expressividade discreta mas requintada, uma recusa de qualquer
registo artificial de auto-promoção que não seja o da conjunção simples entre palavras e
música, voz e instrumentos.
Num período em que muitas
vozes jovens do Fado tendem a
partir da memória recente de
Amália, ora pelo estilo ora pelo
repertório, Joana surge com
uma linguagem pessoal bem
distinta, que parece evocar
antes, de algum modo, o que foi
a jovem Teresa Tarouca de
finais dos anos 60, e onde há por
vezes remniscências remotas
de Teresa de Noronha ou até,
curiosamente, de Fernanda
Maria, mas nenhuma destas primeiro disco de Joana Amenassociações se impõe como um doeira é de uma inteligência
modelo assumido, limitando-se modelar. O repertório escolhido
a ficar como um registo de raí- é, na sua maior parte, constizes, parentescos e afinidades tuído por algumas das grandes
distantes que filiam esta voz melodias tradicionais do repernova na melhor tradição fa- tório do chamado fado “castiço”, e nesse sentido trata-se
de uma escolha com fortes
paralelismos com a de cada
novo cantor norte-americano
que faz questão de passar em
algum momento da sua carreira pela prova iniciática do
“Great American Songbook”
dos Irving Berlins, Cole Porters
ou George Gershwins. O Menor do Porto ou o Fado Tango,
o Pinóia ou o Franklin são aqui
como que uma matriz revisitada que serve para deixar bem
clara uma facilidade de apropriação pessoal destas melodias
tão conhecidas que as faz surgirem-nos com uma frescura evi-
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dente, longe de qualquer simples evocação saudosista.
Por outro lado, Joana faz-se
acompanhar por uma equipa
instrumental de luxo: Custódio
Castelo é sem dúvida uma das
referências indiscutíveis da
renovação da guitarra portuguesa nas últimas duas décadas e o próprio Fontes Rocha,
Mestre incontestado do seu
instrumento, se deixa ouvir
num fado lindíssimo da sua
autoria, “Amor mais perfeito”.
Os arranjos de Carlos Manuel
Proença são subtis e eficazes,
revisitando de forma livre a
tradição de acompanhamento
guitarrístico que tem as suas
raízes em Armandinho, já desde as décadas de 1930 e 40,
mas propondo aqui e além outras soluções imaginativas,
como sucede no “Versículo” do
grande Marceneiro, em que
parece quase poder sentir-se
uma sugestão de morna caboverdiana.
Por último, Joana Amendoeira revela uma sensibilidade
apurada para a escolha do seu
repertório poético. Não procura
impressionar-nos com a erudição das suas referências

literárias, mas escolhe com
segurança textos próximos do
imaginário fadista mais rico e
sobretudo de uma musicalidade intrínseca que deixa fluir
alinha melódica e a valoriza, em
vez de a contrariar. Nesta dupla óptica, são particularmente
de sublinhar os versos de Aldina Duarte, cuja veia lírica
assumidamente despojada e
musical é ideal para deixar falar
estas melodias estróficas ao
mesmo tempo tão simples e tão
inspiradas.
Joana não vem com este disco fazer uma revolução. Chega
com uma presença serena e
encantadora, canta-nos e dános a sensação de ser uma
amiga que já conhecíamos e
que gostámos de rever, como
se houvesse já no Fado um
lugar à sua espera. Não podia
haver melhor começo.
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Vária
Do tempo e do homem

mos prosseguir nesta iniciativa,
que projecta e honra a Cidade”.
O Parque de Tortosendo e a
inauguração, em Maio, do núcleo fundador e sede do Parkurbis – Parque de Ciência e
Tecnologia da Covilhã, já com
as primeiras empresas de base
tecnológica instaladas -, são
algumas das obras relevantes
para o futuro do Concelho,
designadamente no domínio

cultural e ambiental.
Entretanto, proximamente o
concelho vai fechar o ciclo
ambiental do saneamento básico, com a celebração do contrato que permitirá a total despoluição do rio Zêzere, a par do
concurso para uma nova concessão do serviços de transportes públicos, assegurando a
renovação da frota e a utilização exclusiva de energias
limpas, de acordo com as mais
recentes evoluções neste domínio. E, enquanto na Serra da
Estrela novas infra-estruturas
acolhem o turismo de qualidade, a autarquia prepara um
roteiro de todos os pontos de
atracção turística do concelho.
O levantamento dos monumentos edificados, locais a
visitar, festas e romarias, gastronomia local e outras informações está pronto, e será
seguido de tratamento e pesquisa bibliográfica.
Por outro lado, note-se de
entre as muitas outras curiosidades aqui inseridas, o facto

do emprego e da qualificação
da sua base produtiva. Daí que
Carlos Pinto as insere “no objectivo mais vasto de alcançar
níveis de resposta adequada ao
problema da criação de empresas e emprego”, enquanto, sem
perder de vista as diversas
áreas em que se joga “o futuro
da Covilhã”, se pugna pela
qualificação urbana, social,

de a companhia de tecidos de
Paulo de Oliveira, ter sido
considerada a melhor empresa
têxtil de Portugal nos quatro
anos consecutivos de 1998,
1999, 2000 e 2001.
Saudamos, na pessoa de Carlos Pinto, todos os covilhanenses, com votos das maiores
prosperidades pessoais e concelhias.

Boletim da Câmara Municipal da Covilhã
António Vallacorba
A Câmara Municipal da Covilhã, através do seu dinâmico
presidente, Carlos Pinto, teve a
gentileza de nos enviar o seu
boletim municipal, o nº 13,
datado de Dezembro de 2004.
“Boletim” é favor, na medida
em que realmente se trata de
uma execelente revista com
cerca de 200 páginas profusamente ilustradas e contendo
as mais pertinentes informações sobre o concelho, notavelmente no que respeita ao muito
que se tem feito para o seu
desenvolvimento ao longo do
ano, de obras em curso, a par
de uma marcante presença do
comércio, indústria e desporto
em geral, enquanto o Turismo
se mostra altamente empenhado na divulgação das belezas naturais concelhias.
Juntamente, vem a “Vida
Cultural”, um suplemento de 36
páginas repletas de actividades, do teatro ao cinema, da
ópera ao ballet, um conjunto de
manifestações culturais que
alimentam a sustentável beleza
das coisas do espírito tão necessárias à vida.
Conforme Carlos Pinto nos
revela na introdução, a conferência do Cardeal Patriarca de
Lisboa, D. José Policarpo, proferida no Salão Nobre e integrada
no ciclo de conferências “Século XXI – Perpectivas”, mereceu destaque “no conjunto de
acontecimentos dos últimos
meses no município”.
Para aquele edil, tratou-se de
“um grande momento de comunicação, na linha dos ante-

2005-02-09.pmd

9

riores participantes de conhecida projecção intelectual”,
razão por que – assegurou “va-
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Alma juvenil
O Salão do Amor e da Sedução

Anedotas
O Diabo estava a tentar convencer três homens a se atirarem das
cataratas do Niagara. Um Inglês, um Americano e um Português.
Diz para o americano:
- Atira-te daqui a baixo que é desportivo.
E lá vai o americano.
Ao inglês:
- Atira-te daqui que é pela rainha.
E ele lá vai.
Não conseguia era convencer o português, e a uma dada altura diz:
- Ó homem, atira-te que é proibido.
E ele lá foi.
- Ando tão deprimido...as mulheres não querem sair comigo, mas não
adianta, não consigo emagrecer. - confessava um homem de 140 Kg
a um Padre.
- Acho que o posso ajudar, prepare-se para sair amanhã de manhã às
oito horas. - disse o Padre.
Na manhã seguinte uma elegante mulher, de fato de treino bate-lhe
à porta.
- Se conseguir me apanhar serei sua - disse ela começando a correr.
E o homem lá foi atrás dela, suando por todo o lado.
Isto repetiu-se por largos meses.O homem perdeu 60 Kg, e sentiu
que tinha chegado o dia em que conseguiria apanhar a mulher.
Quando na manhã seguinte abre a porta, depara com uma mulher de
140 Kg que lhe diz:
- O sr. Padre disse que se eu o conseguisse apanhar o sr. era meu.
O pai chama o filho para que acorde e vá para a escola:
- Pai, vou-te dar três razões para não ir:
1a. Estou com muito sono.
2a. Não gosto de ir a escola.
3a. As crianças riem-se de mim
Ao que o pai responde:
- Assim, então, eu vou te dar três razões para ires:
1a. É a tua obrigacão.
2a. Você tem 45 anos.
3a. Você é o director da escola.

Um pequeno pensamento de Natal
Elisa Rodrigues
Esta semana, é a conclusão do artigo dos
nossos amigos mais pequeninos, sobre o
Natal. Esperando que tenha sido do agrado
dos nossos leitores, para a próxima semana
terei uma surpresa ainda mais docinha.

Michael Estrela
Traduzido por Susana Sequeira
O salão do Amor e da Sedução esteve aberto durante este último
fim-de-semana e foi um grande sucesso pela multidão que lá foi
durante a abertura. Havia tudo quanto se queria : as massagens
sensuais, os preservativos e muito mais. O que fez o sucesso do
Salão foi certamente o entretimento gratuito. Pois, havia não só os
quiosques, mas também os dançarinos para agradar a todos,
homem ou mulher. Uma competição de luta na lama também fazia
parte do programa da noite. Também se podia procurar amostras
de alguns produtos oferecidos pelas grandes companhias.
Estando no lugar, decidi tomar nota das melhores prendas a
oferecer a um homem e uma mulher assim como as melhores
ofertas para um jovem.

Cinemania
The Island
Um futuro negro para Ewan McGregor

Lista de prendas para oferecer à sua mulher
1. Massagem e “spa”
2. “Lingerie”
3. Chocolate com frutas e um ramo de flores
4. Fazer o pequeno-almoço e levá-lo à cama (se viverem juntos)
5. Alugar uma limusina para ir ao restaurante preferido dela
Lista de prendas para oferecer ao seu homem
1. Um filme sensual visto pelos dois na cama (proposição mais
frequentemente aplicada por casais)
2. Uma massagem para incendiar a paixão entre os dois
3. Um jantar com velas (proposição sendo mais aplicada porque
mais homens apreciam)
4. Um livro do Kamasutra
5. Uma caixa de preservativos
Lista de prendas oferecidas entre jovens
1. Uma noite ao cinema
2. Um ramo de flores e uma caixa de chocolates
3. Um jantar romântico ao restaurante
4. Uma noite para aprender a se conhecer
5. Uma noite à discoteca (se tiver mais de 18 anos)
Há outras coisas que podem também ser oferecidas mas devido
à falta de espaço e a um pouco de censura, só nomeei algumas entre
muitos. Cada um pode oferecer o que quiser, é só uma questão de
imagi-nação e criatividade. Com isto, desejo a todos um Feliz dia
da S. Valentim com muito amor e prazer.

Depois de Star Wars o actor escocês entrega-se novamente
a um filme futurístico, desta vez pela mão de Michael Bay (The
Rock, Bad Boys). Em The Island, ele é um clone, que vive num
ambiente controlado, desconhecendo a sua verdadeira origem.
Tal como todos os habitantes daquelas instalações, sonha em
ser um dos escolhidos para ir para um local conhecido como
“The Island”, o único sítio na terra livre das contaminações que
ameaçam a existência humana. Quando descobre que afinal,
não passa de um produto de laboratório, uma cópia de um
humano, concebido para fornecer peças sobresselentes, Ewan
escapa do seu cativeiro, ao lado de outro clone, a bela Scarlett
Johansson. Perseguidos pelos seus carcereiros, iniciam uma luta
pela liberdade e pela sobrevivência. The Island conta também
no elenco com nomes conhecidos, tal como Steve Buscemi,
Sean Bean ou Djimon Hounsou.

Underworld: Evolution
A sequela já está a ser filmada

Sem ti
Eu sem ti nada sou
Eu senti nosso amor fracassar
Eu sem ti vivo triste
Eu senti as lágrimas a voltar
Eu senti que tudo terminaria
Eu sem ti foi difícil viver
Eu senti que tudo perderia
Já lá vão muitos anos
E tudo isto eu pressentia.
Ana Irpic

Feliz Aniversário Ryan!
Celebrou 1 ano, no
passado dia 16 de Janeiro, o
menino Ryan Ponte Sousa,
filho de Sonia Ponte e Donny
Sousa, e neto de Maria e
Lazaro Sousa e Ermelinda
Madeira. A festa em honra
do pequeno rei foi feita em
casa dos seus padrinhos,
Byron Castillo e Cristina
Ponte, em companhia do seu
melhor amigo Carlos e
muitos outros amigos e
familiares. A festa foi muito
alegre. Muitas felicidades ao
Ryan.
Happy Birthday our angel,
may God bless you always.
Love, mommie & dadda
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Parece que a moda dos vampiros ainda não passou. Enquanto
por cá está prestes a estrear Blade III, com Wesley Snipes, eis
que Kate Beckinsale regressa ao seu papel como a vampira
Selene. Ficam aqui as primeiras imagens, de uma batalha
sangrenta, à imagem do primeiro filme. As filmagens, que estão
a decorrer no Monte Seymour, no norte de Vancouver,
começaram no final de Novembro e devem terminar no dia 24
de Março. No entanto, a saga não fica por aqui pois está já a ser
planeado um terceiro filme, cujo guião se debruçará sobre os
acontecimentos anteriores ao primeiro filme. Parece que
enquanto existirem vampiros e lobisomens, Underwold vai
continuar.
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Alma juvenil
Actividades para crianças
Esta secção é mais para crianças. Todas estas actividades são
no entanto aconselhadas fazer com a supervisão dum adulto. A São
Valentim não é só para os maiores, mas também para os mais
jovens, e assim fazer ofertas a quem eles amam e apreciam.
“ribambelle” de corações
Material:
- Cartão rígido ou papel de construção cor de rosa ou vermelho
de 50x10cm
- Lápis de cor
- Tesoiras
Dobrar o cartão em oito bocados. Com o lápis, desenhar um
coração tocando as margens direita e esquerda do cartão. Cortar
a forma do coração sem cortar as margens dobradas esquerda e
direita. Pintar ao seu gosto e desdobrar para ver os corações todos
juntos.
Estampa em forma de coração
Material:
- Pintura à água
- Uma batata
- Uma folha branca
Cortar a batata em dois bocados, e a seguir cortar uma forma
de coração dentro da batata. Meter a batata dentro da pintura e
a seguir, colocar em cima da folha e encher a folha de corações
para oferecer a uma pessoa que se gosta muito!!!

O dia do Amor é o dia duma morte
Susana Sequeira
O 14 Fevereiro 270, o clero romano Valentim foi executado sobre
as ordens do imperador Cláudio II. Qual é a ligação da morte dum
padre com a festa dos Namorados? Valentim sacrificou sua vida
para o amor da juventude.
O imperador Cláudio II era um homem de guerra, e levou as suas
tropas continuamente em campanha. O recrutamento militar era
difícil, porque os homens jovens eram contra essas campanhas e
queriam ter uma vida de família. O imperador então decidiu de
proibir todos os casamentos e as novidades.
O clero Valentim nesta circunstância toma a decisão de
continuar a celebrar os casamentos, mas em segredo. O
imperador descobre a desobediência do clero a sua lei e faz
pressionar o clero. É durante o seu aprisionamento que nasceu a
tradição das cartas de amor. Ele teria enviado uma carta à filha do
guarda de prisão, que recuperou a vista.
Existe uma outra história, que conta que Valentim era um
homem condenado, que ficou em amor com a filha do guarda e,
para anunciar o seu amor, enviou uma carta. Nesta carta era
escrito « Do vosso Valentim ». Por volta de 478, o papa Gelasius fez
do 14 Fevereiro o dia dos namorados, em honra de São Valentim,
o mártir.

O Centro de estudos,
um serviço para os jovens
Nunca foi dito que estudar é fácil! Muitas vezes, os jovens podem
encontrar algumas dificuldades no percurso escolar. Nem sempre
terão a ajuda necessária para enfrentar essas dificuldades. O
Carrefour lusophone propõe uma solução a este problema, e inicia
um Centro de estudos oferecendo um serviço de explicações aos
deveres. A partir do 1 de Fevereiro, o Carrefour lusophone oferece
este serviço (explicações em ciências, matemática, francês, história
e inglês) no Centro comunitário Santa Cruz, aos alunos de nível
secundário. As explicações serão dadas às terças e quintas-feiras
entre as 16h30 e as 18h30.
Este serviço de explicações aos deveres tem como objectivo
ajudar os alunos de nível secundário frente às dificuldades que
podem encontrar nos trabalhos de casa. No quadro deste serviço,
estarão presentes, todas as semanas, jovens para ajudar os alunos
nas matérias em que encontram mais dificuldades. Que seja em
matemática, francês, ou inglês os alunos podem contar com a
ajuda de outros jovens para melhor compreender os trabalhos de
casa e respectivamente melhorar os resultados académicos.
O Carrefour lusophone é uma associação de jovens de expressão
portuguesa que foi fundada en 2001. Seus objectivos são
nomeadamente promover o diálogo entre os jovens das diferentes
comunidades de expressão portuguesa e a participação social dos
jovens na sociedade quebequense. O Carrefour lusophone é um
organismo comunitário sem fins lucrativos que aposta em quatro
vertentes distinctas: desporto, cultura, participação cívica e
educação. O serviço de explicações de deveres insere-se na
vertente educativa, promovendo assim a escolarização na
comunidade e o combate ao abandono escolar dos jovens da nossa
comunidade.
Os alunos interessados neste serviço, podem comunicar com o
Carrefour lusophone através do telefone (514) 274-9320 e via
correio electrónico info@carreourlusophone.org. Também podem
inscrever-se directamente na secretária do Centro comunitário
Santa Cruz.

AGENDA COMUNITÁRIA
Romeiros de Montreal
O mestre dos Romeiros de Montreal, o Sr. João Vital, informa
que sairá como mestre dos Romeiros da Freguesia da Relva,
permanentemente, todos os anos, que será na 5ª semana da
Quaresma. Já está confirmado, em S. Miguel, que o rancho sairá
no sábado, dia 12 de Março de 2005. João Vital agradece que
os interessados a fazer parte do grupo comunicassem o mais
breve possível. Já temos os preços da viagem, e alojamento a
preços muito acessíveis para quem não tem familiares na região.
Basta telefonar e ficarão surpreendidos. A partida do Canadá
realizar-se-á no dia 4 de Março.
Para mais informações, comunicar com o Sr. João Vital.
Tel. (450) 430-7509
Tel. Móvel (514) 971-1688

Grande Noite de Fado
Sábado, 19 de Fevereiro de 2005, as 20 h 30 naAssociação
Portuguesa do Canada no 4170 St-Urbain, Montreal.
Duas vozes diferentes sobem ao palco para lhe trazer toda a
emoção e todo o sentimento do fado Vindos directamente de
Portugal.
Com a abertura da noite com Luís Duarte.
Helder Moutinho e Joana Amendoeira Acompanhados por
Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, Pedro Pinhão na
viola de fado, João Penedo na Viola baixo.
Petiscos tradicionais das Noites de Fado incluídos:
Caldo verde, chouriço assado salada de polvo, rissóis, pasteis de
bacalhau, etc... Venha passar uma noite inesquecível, com
sabor a Portugal!!! Entrada: 40 fados
Adquira já os seus bilhetes:
Associação Portuguesa do Canada:
Restaurante Cantinho:
Rosa Velosa:

844-2269
729-9494
366-2888

Sarau de poesia e música
portuguesa dos Açores na
Universidade de Montreal
A Direcção Regional das Comunidades do Governo Regional
dos Açores vai promover, em colaboração com os Estudos
Portugueses do Departamento de Literaturas e Línguas
Modernas da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade
de Montreal, no dia 24 de Fevereiro (quinta-feira), das
17h30 às 20 horas, na sala Z – 200 do Pavilhão ClaireMcNicoll (antigo Pavilhão Principal) da Universidade de
Montreal, 2900, chemin de la tour- Edouard Montpetit (ver
mapa do local, no verso), a sessão cultural mencionada em
epígrafe, que pretende apresentar à comunidade universitária
dois poetas açorianos, um a residir em Vancouver, Eduardo
Bettencourt Pinto e, outro, Luísa Ribeiro que se desloca,
expressamente, da Ilha Terceira, onde mora, para participar no
evento. Comple-mentarmente, António Vallacorba e Joviano
Vaz vão ler poemas seus.
Esta iniciativa visa a promoção e difusão da poesia e música
açorianas junto dos estudantes universitários dos Estudos
Portugueses, em particular, e da comunidade luso-quebequense, em geral, apresentando-lhes um pouco da vasta criação
literária, poética e musical da Região Autónoma dos Açores,
dando-lhes, ao mesmo tempo, a conhecer a vida e os poemas
destes escritores contemporâneos que irão apresentar-se em
Montreal.
É pois com todo o prazer que venho, por este meio, convidar
Vª Ex.ª a estar presente na referida sessão cultural que conta
ainda, complementarmente, com dois músicos locais: Luís
Duarte e Rosie que animarão a parte musical com peças do
repertório musical açoriano.
Um Porto de Honra e petiscos típicos serão oferecidos pelo
restaurante português Chez le portugais, do terceirense
Henrique Laranjo.
Na expectativa de podermos contar com V. Ex.ª na sessão
cultural em apreço, apresento os meus melhores cumprimentos.

Casa dos Açores do Quebeque
Informamos que as aulas de pintura já recomeçaram. Todos
os interessados em frequentar estas aulas, podem contactar a
Casa dos Açores através do telefone 514-388-4129 ou Natércia
Rodrigues 514-384-1575.

Associação Portuguesa do Canada
A Associação Portuguesa do Canada comunica a todos os
interessados que serve jantares com comida típica portuguesa
todas as sextas-feiras a partir das 19h, na sua sede.
Organizamos também qualquer tipo de festa, casamentos,
baptizados, aniversários com escolha de variadas ementas.
Temos à vossa disposição duas salas equipadas para as vossas
necessidades e um pessoal minucioso e eficaz, óptimos preços.
Também fazemos qualquer tipo de traduções certificadas
Contacte Conceição Correia
Administradora
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

1EURO=1.6134

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

Tel.: 514.499.0359

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Montreal para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth, Serviços de Urgência

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141
934-4400
842-6891
842-6822

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
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA ENRG.
90 AV. Des Pins O.
514.288.1322

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047

514.288.3019

PSICÓLOGOS

514.288.2082

RENOVAÇÕES

CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON
514.721.8885
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

REVESTIMENTOS

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520

QUIROPRATAS

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

RESTAURANTES

351-1716

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

AGENDA COMUNITÁRIA
Sport Montreal e Benfica

514.845.5335

FUNERAIS

S. Valentim, e outras surpresas…
O S.M e B. organiza, no sábado 12 de Fevereiro, pelas 19h30,
um jantar, animado pelo conjunto Renovação. Lotação limitada.
Para mais informações, telefonar para o (514) 273-4389
Anuncia a direcção do S.M e B. que a partir do 12 de
Fevereiro, haverá jantar todos os sábados, na sua sede.
100, Bernard O. (514) 273-4389

Clube Portugal de Montreal
O C.P.M. organiza, pelas 19h00, no sábado 19 de Fevereiro, a
sua “Grandiosa Festa de S. Valentim”, abrilhantada pela
Orquestra Tropical. Para informações: (514) 844-1406
4397, Blv. St-Laurent

A F.P.M. organiza, na sua sede, a Matança do Porco, no dia 26
de Fevereiro, pelas 19h00. Animação musical com discoteca da
F.P.M. e com os DJ Mike The Mecanik e DJ Beat.
Reserve os vossos lugares o mesas F.P.M:
Tel. (514) 982-0688, 260, rua Rachel E.

Desportivo Clube Laval
2º Aniversário

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
514.277.7778
514.862.2319

No dia 26 do corrente, pelas 19h30, o Desportivo Clube Laval
organiza uma festa comemorando o seu 2º Aniversário, no
Centro Comunitário N.S. Fátima de Laval, 1815, rua Favreau.
Para informações ou reservas de bilhetes, contactar:
Luís Viveiros (450) 662-3215
João Paulino Linhares (450) 669-3927

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

Associação portuguesa do Canada

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

HOTEL

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950

Jantar de São Valentim
Sexta-feira dia 11 de Fevereiro 2005
Ementa, sopa, prato terra e mar, sobremesa.
Venha passar o dia dos namorados em boa companhia!!!
Música de ambiente e surpresas
12.00$
Reserve o seu lugar!

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.
514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
514.376.3210

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

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

514.849.8591

MÓVEIS

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307
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4117 St-Laurent

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

1923 - 2005

Deixa na dor seus filhos Armindo (Rosaria Palavera),
Joaquim (Maria Olímpia), Maria da Conceição,
Cremilde (Manuel Gonçalves), Ramiro (Isabel
Vieira), Celeste (Victorina Dias), Lucília (Victor
Santos) e Elizabeth (Oscar Pregoza); seus netos e
bisnetos, 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 7 de Fevereiro de 2005, na Missão
Santa Cruz. O seu corpo foi trasladado para Porto-de-Mos, onde foi a
sepultar.

†

José Miudo
1942 – 2005

Faleceu em Montreal, no dia 3 de Fevereiro de
2005, com 63 anos de idade, o Sr. José Miudo,
natural da Ribeira Quente, S. Miguel, Açores,
esposo da Sra. D. Maria De Fátima Linhares.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Ana Paula
(João Carlos Cardoso), José e Jimmy, seus
bisnetos, 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 sábado, dia 5 de Fevereiro de 2005, na Missão Santa
Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para Mausoléu St-Martin, onde foi
a sepultar, em cripta.
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 Leonor Amaral
1937 – 2005

Faleceu em Montreal, com 67 anos de idade, no dia
7 de Fevereiro de 2005, a Sra. D. Maria Leonor
Amaral, natural da Ribeira Grande, S. Miguel, Açores,
esposa do Sr. Manuel Rego.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos Lúcia (Artur
Mota), Ana (Nick), Rosa (Georges), Elizabeth (José
Andrade), seus 9 netos, sua mãe Gilberta Piques,
seus irmãos (ãs), cunhados (as), assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O defunto vai ser velado hoje, 9 de Fevereiro, das 14h às 17h, e das 19h
à 22h. O funeral terá lugar amanhã, dia 10 de Fevereiro de 2005, pelas 10
horas, na Missão Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o
cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Victor Medeiros
1949 – 2005

Após um duro e longo combate contra a leucemia,
faleceu em Laval, com a idade de 55 anos, o Sr. Victor
Medeiros, natural de Santa Clara, São Miguel, Açores,
casado com a Sra. Agueda Cunha, natural de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos, Tony
(Patricia), Ana (Paulo), Sandra (Joe) e Cathy; seus
netos, Melissa, Alexandra, Sabrina, Alisson e Tatiana;
seus Pais, Manuel Machado Jordao e Belmira Machado;
seus irmãos, José e Goretti, assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja de St-Elzear, presidida
pelo Rev. Padre Claude Desrochers, seguindo depois o cortejo fúnebre em
direcção ao Cemitério de Laval, Magnus Poirier, onde foi a sepultar,
descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que, com suas palavras,
presença e gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos, o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

ALGARVE
681 Jarry Est

Francisco Correia

Com 81 anos de idade, faleceu em Laval, no dia
3 de Fevereiro de 2005, o Sr. Francisco Correia,
natural de Porto-de-Mos, Portugal, esposo da já
falecida Sra. D. Deolinda Silva.

†

MÁQUINAS DE COSTURA
AGÊNCIAS DE VIAGENS

†

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.

Filarmónica portuguesa de Mtl

IGREJAS

RÁDIO E TELEVISÃO

CH TV
Portugalíssimo
Rádio Centre-Ville
Radio Clube Mtl.
TVPM

514.842.8077

CANALIZADORES

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web
www.cgportugalmontreal.com

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

CAIXA DE ECONOMIA

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

514.985.2411

OURIVESARIA

EM 07 FEVEREIRO 2005

Consulado Geral
de Portugal

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

Necrologia

514.842.0591

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
222 Boul. des Laurentides,
Pont-Viau, LAVAL
Director : José Teixeira
Tel : 514-727-2847

514.845.6028

NOTÁRIOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
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Serviços & negócios
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
RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,
no 514.685.0409
Precisamos, para a época 2005,
pessoas com experiência em
paisagismo. Com carta de condução.
Deve falar francês ou inglês.
11510, 5 a avenue – RDP
Tony (514) 820-9373
Precisa-se pessoal para montar e
instalar rampas e escadas em
alumínio.
Apresentar-se no
8975 Pascal Gagnon,
ou contactar Enza ou Tony
(514) 327-2200
Procura-se pessoal para limpeza, em
diferentes casas. 4-5 horas por dia,
4-5 dias / semana. $10/hora,
declarado.
Deixar mensagem.
(514) 963-4985
Casa Napoli
Procuramos empregados/as de mesa,
com experiência em “flambés”, para
restaurante italiano.
Apresentar-se com o seu CV no 6728
Boul. St-Laurent, em Montreal.
Procuramos senhora para limpeza e
ajudar pessoa idosa. 2 dias por
semana.
Falara francês. Julho e Agosto.
Tel: (514) 989-5955

PROCURAMOS
Empregada de balcão, tempo parcial.
Tel. (514) 272-0362
Precisamos de técnicos de som. A
equipa portuguesa da Rádio CentreVille precisa de voluntários para
colaborar como técnico de som.
Oferecemos formação técnica na
Rádio.
Os interessados, por favor
comunicar com Ricardo
Costa , da equipa portuguesa da
Rádio Centre-Ville, pelo telefone (514)
495-2597 .
Para mais informações sobre a Rádio
Centre-Ville, podem visitar o nosso
sítio web : www.radiocentreville.com

Companhia de construção procura
pessoal para a época 2005: operador
de rolo para asfalto, com mínimo de
5 anos de experiência; pessoa para
assentar “pavé-uni”, com um mínimo
de 3 anos de experiência.
Joe (514) 808-0419

VENDE-SE
Vende-se 1 andar em duplex, em
cinco folhadas, 2 casas de banho, 2
terraços, cozinha. Em Rio do Mouro,
linha Sintra.
Tel: (450) 664-7864

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

DIVERSOS
Linda, de la main
aux cartes Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa
Tel.: (514) 278-3956

URGENTE
Precisa-se de pessoa para fazer
companhia a uma senhora no
hospital. Todo o dia. Falar francês.
Para mais informaçoes, contactar
Lucia (514) 721-6006 das 12h-20h
(514) 723-6570 depois das 20h

Precisa-se de um casal para trabalhar
numa escola feminina. Apartamento
4 1/2 grátis.
Por favor contactar
Fernando Medeiros.
Escola (514) 739-3614
Casa (450) 975-4998
Chez Le Portugais
Precisamos de cozinheiro/a para dia
ou noite, ou fins-de-semana. Também
procuramos mulher para trabalhar no
bar (barmaid), profissional, com
experiência. A tempo inteiro ou parcial.
Tel: (514) 849-0550
Procuramos pessoa para fazer
limpeza de casa. Falar francês ou
inglês.
(514) 273-2685
JARDIN NOVO
Procura homens com ou sem
experiência para trabalho em jardins,
de preferência com carta de condução.
Contactar
José (514) 829-9160
ou Nelson (514) 829-9159

REMAX Alliance Inc.
Informação gratuita - casas, hipoteca...
EXPERIENCE
Hall of Fame

CARLOS AGOSTINHO

Esc.: 374-4000

A
ID
D
N
VE
ST-MICHEL - Bom duplex,
Garagem, bom rendimento e
bom preço.

DA
I
ND
E
V

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

A
DEA
I
D
D
IA
DIDD
N
N
E
EOV
VNV
ROSEMONT Optimo condo, 2 qts,
Próximo de Laurier $142.500. Nego-
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VILLERAY – Duplex, casa,
bachelor, cave, estacionamento.
Todo renovado.

DA
I
ND
E
V
NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

DA
I
ND
E
V
ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos
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S. Valentim
Dia dos Namorados
Maria Helena Martins

São Valentim foi um clérigo
que viveu no século III, numa
cidade do Império Romano
chamada Terni. As diversas
campanhas levadas a cabo pelo
imperador Cláudio II, fizeram
com que os homens jovens
fossem cada vez mais precisos.
Estes, cansados do clima de
guerra, queriam casar e constituir família, tornando-se cada
vez mais difícil recrutar novos
soldados. Para contrariar esta
situação, o imperador decretou
que fossem proibidos todos os
casamentos e noivados.
Defensor acérrimo do Amor,
Valentim continuou a casar os
jovens em segredo, pois acreditava que a felicidade não
tinha preço. Para além disso,
formou um movimento revolucionário que lutava contra as
tiranias do Imperador. Este, ao
descobrir que o clérigo se opunha às suas ordens, persegueo e condena-o à morte, tendo

exemplo de como vale a pena
amar e viver a paixão de forma
intensa e ilimitada.
Casais Famosos
Pedro e Inês
Esta é uma história antiga e
verdadeira que tem como cenário as belas cidades de Lisboa e Coimbra.
D. Pedro, infante de Portugal, filho do rei Afonso IV e da
Rainha D. Beatriz, estava na
idade de casar e garantir a
descendência do reino, pelo
que o seu pai mandou vir de
Espanha uma donzela galega,
de nome Constança Manuel,
que se fazia acompanhar por
uma belíssima dama de companhia, D. Inês de Castro.
Assim que se conheceram,
Pedro e Inês logo se apaixonaram, no entanto, e por respeito à princesa Constança,
nunca puderam concretizar o
seu amor. A princesa, esposa
atenta e dedicada, logo percebeu o interesse do marido pela
sua amiga e como forma de
evitar um romance entre ambos, escolheu a dama para madrinha de baptismo do seu
primeiro filho, Luís, no entanto,
esta estratégia não deu grandes frutos, uma vez que o bebé,
criança de saúde bastante
débil, acabou por falecer, quebrando assim os laços quase
familiares que uniam estas três

sido decapitado no dia 14 de
Fevereiro de 270. Alguns séculos mais tarde, Valentim foi
santificado e a partir de então,
o dia da sua morte passou a ser
celebrado por todos os casais
apaixonados e o santo ficou
conhecido como o Padroeiro
dos Namorados.
Ao longo da História muitas
são as histórias de casais famosos, que, tendo existido na
realidade ou não, emocionaram as pessoas e foram um

personagens.
A morte prematura de D.
Constança, que morreu ao dar
à luz a infanta Maria, permitiu
que os dois amantes pudessem
finalmente viver em pleno o seu
amor.
Inês de Castro passou a habitar junto do Convento de Santa
Clara, num pavilhão de caça
que pertencia à família, situado
na cidade de Coimbra, onde o
seu amor pelo príncipe deu
frutos, pois dele nasceram qua-

tro filhos.
Os dias de felicidade entre o
príncipe e a sua amada duraram cerca de dez anos, mas
uma sombra de tristeza abateuse sobre os céus de Coimbra. D.
Afonso IV, temendo a influência
dos irmãos de Inês de Castro
(fidalgos influentes da corte de
Castela) sobre o príncipe D.
Pedro, mandou três dos seus
conselheiros a Coimbra para
tentarem convencer D. Inês a
deixar o príncipe. Perante a
recusa desta, degolaram-na
sem qualquer piedade.
Ao ver a amada morta, D.
Pedro jurou vingança contra
aqueles que provocaram a sua
desgraça e só descansou quando castigou os seus inimigos.
Para homenagear a sua amada, D. Pedro mandou construir
o monumental Mosteiro de
Alcobaça, onde repousam até
hoje os seus corpos em dois
ornamentados túmulos que se
encontram frente a frente.
Para a História ficou a cerimónia de coroação de D. Inês,
que mesmo depois de morta foi
aclamada rainha e reconhecida pela corte.
Simão Botelho e Teresa Albuquerque
Esta bonita e trágica história
de amor faz parte da colecção
de romances de Camilo Castelo
Branco. Em “Amor de Perdição”, Camilo Castelo Branco
conta a história de dois jovens
amantes, pertencentes a famílias rivais. Depois de muitas
peripécias para concretizarem
o seu amor, o pai de Teresa
descobre o romance da filha e
para evitar o casamento dos
jovens promete a mão da filha
ao seu sobrinho, Baltasar Coutinho. Perante a recusa em
casar com o primo, o pai de
Teresa decide encerrá-la num
convento, enquanto que o pai
de Simão o manda para Coimbra estudar, de modo a afastálo da sua amada. Depois de
muito tempo separados, Simão
volta a Viseu, sua terra natal,
onde fica abrigado em casa de
um ferrador, para visitar a sua
amada, acabando por ser descoberto por Baltasar Coutinho.
Os dois envolvem-se numa acesa discussão, da qual resulta o
assassinato de dois criados de
Coutinho e o ferimento de
Simão. Este é levado para casa
do ferrador João da Cruz, cuja
filha, Mariana, ao tratar do
jovem, acaba por se apaixonar
por ele.
Quando Teresa entra no
convento, Simão tenta raptá-la
para fugirem juntos, mas é
interceptado por Baltasar Coutinho que acaba por ser assassinado pelo jovem apaixonado.

Simão é então preso e condenado à deportação. No convento, Teresa sabe da triste notícia
do degredo do seu amado e
deixa de comer até adoecer. No
dia do embarque de Simão,
Teresa vai até à janela do convento onde vê o seu amado
partir rumo à Índia. Esta é a
última vez que os dois amantes
se vêem, uma vez que Teresa
morre logo após a despedida. Ao
saber da morte da sua amada,
Simão adoece e acaba por morrer também. A sempre fiel e
apaixonada Mariana, que seguia com Simão para o degredo, ao aperceber-se da morte
deste, acaba por se suicidar
atirando-se ao mar. Consigo
leva as cartas de amor trocadas
por Teresa e Simão. Com a
morte de Mariana acaba assim
a história de um grande e infeliz amor.
Cinderela e o Príncipe Encantado
Há muitos anos atrás, num
reino distante vivia uma rapariguinha, feliz e muito bela. Ela
vivia na companhia de seus
pais, um casal muito unido e
feliz. Tudo estava bem, até que
a mãe da menina, de seu nome
Cinderela, faleceu, deixando a
sua filha e marido muito tristes.
Durante muitas anos, o pai
de Cinderela viveu sozinho,
fechado na sua dor, apenas
interessado na felicidade da
sua filha. Porém, um belo dia,
conheceu uma bela mulher
com quem casou. Esta tinha
duas filhas e apesar de se mostrar muito simpática e disponível, apenas estava interessada nos bens materiais do
marido. Assim, aproveitando a
ausência do marido, obrigou a
enteada a fazer todos os trabalhos domésticos, proibindo-a de
frequentar a casa, tendo assim
de dormir na cozinha. Esta
situação durou alguns anos,
uma vez que o pai de Cinderela
teve de se ausentar por muito
tempo.
Um belo dia, os rei do reino
onde vivia Cinderela e a sua
família decidiram organizar
uma festa para a qual convidaram todas as raparigas jovens do reino, com a finalidade
de encontrar uma esposa para
o seu filho. A família de Cinderela também foi convidada, mas
a madrasta proibiu-a de ir. A
jovem ficou muito triste e após
a saída da madrasta e das
meias-irmãs, esta pôde chorar a
sua tristeza à vontade. De repente, surge uma fada madrinha que, num passo de magia, lhe faz aparecer um lindo
vestido, uns sapatos de cristal e
uma bela carruagem. Antes de
partir, a fada avisou-a que ela

deveria voltar para casa antes
da meia-noite, ou a sua bela
roupa, sapatos e carruagem
desapareceriam.
Assim que entrou na festa,

é Julieta, filha da família Capuleto, rival dos Montecchio. Sem
saber de nada, os dois jovens,
dançam, conversam e trocam
juras de amor. A noite acaba e

todos os olhares se voltaram
para ela, pela sua beleza e
simplicidade. O príncipe, assim
que a viu, nunca mais a largou.
Dançaram toda a noite e, ao
chegar a meia-noite, Cinderela
teve de se ir embora, deixando
o príncipe muito triste, pois a
única coisa que tinha da sua
amada era um sapatinho de
cristal, que ela, com a pressa,
tinha deixado nas escadas do
palácio.
Desesperado à procura da
dona do seu coração, o príncipe
percorreu todo o reino, fazendo com que todas as donzelas
experimentassem o sapatinho.
Já quase sem esperança, entrou em casa de Cinderela, que
foi logo escondida pela madrasta. Esta ansiava que o sapato
entrasse no pé de uma das suas
filhas, contudo, tal não aconteceu. Quando o príncipe já estava de saída, ouviu um ruído
vindo da cozinha e foi ver o que
era. Assim que viu Cinderela
logo lhe colocou delicadamente
o sapato no pé. Assim que Cinderela calçou o sapato, as roupas da rapariga transformaram-se no belo vestido do baile
e logo o príncipe a reconheceu
e levou até ao palácio, onde a
apresentou aos pais como sua
futura mulher.
No dia do casamento, Cinderela recebeu a visita do pai,
recém-chegado da sua viagem. Este, ao saber das maldades da sua esposa e enteadas,
saiu de casa e foi viver para
junto da sua filha, no palácio
real, onde a felicidade e a alegria voltaram a fazer parte da
vida de Cinderela.

quando se despedem, percebem que são filhos de famílias
rivais, mas nem mesmo este
facto separa os dois apaixonados que combinam novo
encontro.
Como o seu amor parece
impossível, resolvem casar com
a ajuda da ama de Julieta e do
frei João, que acreditavam que
o casamento dos dois podia
contribuir para colocar um
ponto final na rivalidade entre
as duas famílias. Assim sendo,
acabam mesmo por casar.
Mesmo antes de consumar o
casamento, Romeu e os seus
amigos envolvem-se numa
discussão violenta com Tebaldo, o primo de Julieta e seus
amigos. Tebaldo, acaba por
assassinar Mercúcio, o melhor
amigo de Romeu, que sedento
de vingança tira a vida a Tebaldo. Por esta atitude impensada
é deportado e antes de partir
passa uma noite de amor com
Julieta e promete-lhe que vai
arranjar uma forma de ficarem
juntos.
Frei Lourenço, conversa com
Julieta e dá-lhe um frasco com
uma poção que faz com que
pareça morta durante 24 horas.
A rapariga deve beber o líquido
e deixar que a coloquem no
jazigo da família, onde Romeu
a irá buscar para depois fugirem
e poderem viver o seu amor.
Tudo acontece dentro do
previsto, no entanto, a carta
que Frei Lourenço escreve a
Romeu nunca lhe é entregue,
porém, boatos sobre a morte de
Julieta chegam a Romeu que
regressa a Verona, sua terra
Natal, onde encontra a sua
amada a dormir (ele pensa que
está morta). Desesperado, bebe
um frasco de veneno e assim
que este começa a fazer efeito,
Julieta acorda e assiste à morte
do amado. Como sabe que não
consegue sobreviver sem Romeu, pega na sua espada e põe
fim à sua vida.
Quando sabem da morte dos
filhos, quer os Montecchio quer
os Capuleto sentem-se culpados
e resolvem fazer as pazes, permitindo assim que a paz e a
serenidade regressem à pacata
cidade de Verona.

Romeu e Julieta
Esta é provavelmente uma
das mais conhecidas histórias,
que, embora não se tenha
passado na realidade, comoveu
e continua a comover pessoas
no mundo inteiro.
Filhos de duas famílias rivais,
esta história começa quando
Romeu, membro da família
Montecchio, vai disfarçado, a
uma festa na casa dos Capuleto.
Lá, diverte-se com os seus
amigos, até que conhece uma
bela jovem, pela qual se apaixona perdidamente. A rapariga
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Desporto
Fórmula 1

Tiago Monteiro na Jordan
Hélder Dias
Evidentemente que ficamos
extremamente felicíssimos
com a notícia divulgada pela
equipa Jordan F1, a qual confirmaria a entrega de um dos
seus dois volantes ao piloto
português Tiago Monteiro,
unindo assim mais fortemente
os laços que há vários anos tem
mantido separados Portugal e
a Formula 1.
Direi mesmo que a Formula 1
voltou a Portugal via Tiago

Monteiro e, aproveitando as
primeiras palavras de Tiago,
ainda emocionado, dizia “Como, e não importa qual o piloto,
o sonho de todos, é chegar a Formula 1, é por isso mesmo que em
pista, todos lutamos. É verdadeiramente fantástico poder
ver o meu sonho se tornar realidade, estou muito contente e ao
mesmo tempo, honrado, por
poder representar as cores de
Portugal” e prosseguindo, o
jovem piloto não deixou de
dizer “Não há maus pilotos na
Formula 1, o detalhe é que define
um Campeão”.
Tiago Monteiro é na historia
o quarto piloto português a
participar no Campeonato do
Mundo da Formula 1, depois
de Nicha Cabral, Pedro Chaves e Pedro Lamy.
Mas quem é, e o que fez até
agora Tiago Monteiro?
Data de nascimento:
24 de Julho de 1976
Naturalidade: Porto
Residência: Porto
Altura: 1,74m Peso: 64kg
Estado civil: Solteiro
Linguas:
Português, Francês, Inglês,
Espanhol e Italiano

França de F3, 12 o classificado,
dois quartos lugares e Prémio
“Rookie” do Ano.
Em 1999 , começam as verdadeiras mudanças, terminando o Campeonato Francês
de F3 na 6 a posição, com uma
vitoria, um segundo lugar, e
dois terceiros lugares. Participa
também, no mesmo ano, nas
famosas 24 horas de Le Mans,
classificando-se décimo sexto,
sexto na Classe GT2. Finais

Internacionais da Renault,
Estoril: vitoria, volta mais rápida e pole posição.
2000: Campeonato Francês
da F3, segundo classificado,
contando quatro vitorias no
Campeonato Europeu da Formula 3, sendo o segundo classificado, somando uma vitoria
em Spa-Francorchamps; Super
Prix da Coreia F3, segundo
classificado; Grande prémio de
Macau F3, nono classificado,
Lamborghini super Trophy,
volta mais rápida Magny-Cours,
pole posição e volta mais rápida
em Laguna Seca.
2001: Campeonato Francês
da F3, 2 o classificado, 6 poles
posições e quatro vitorias; Cam-

peonato Francês de GT, 4 poles
posições, 2 vitorias e cinco
pódios; Formula França, duas
vitorias, Andros Trophy, um
quarto lugar e uma volta mais
rápida.
2002: Campeonato Internacional da F3000 (Super Nova) –
12º classificado, cinco vezes
classificado no Top 10; Testes
de F1 com a equipa Renault F1
(em Barcelona), Renault F1
Driver Development Program.
2003: Champ Car World
Series (Fittipaldi Dingman
Racing) - uma pole, dez vezes
classificado no Top 10, liderando duas corridas.

2004: Nissan World Series
(Carlin Motorsport); Campeonato do Mundo da F1(MinardiCosworth) - Piloto de testes.
Quanto aos seus mais directos amigos na F1, Tiago conta
com Jacques Villeneuve para
melhor se poder integrar neste
seu novo mundo. “Espero que
Jacques me possa ajudar com
algumas dicas, mas evidentemente que não dirá tudo, pois
acredito não queira revelar os
seus segredos” dizia T.Monteiro.
Quanto a nós resta-nos desejar a Tiago Monteiro as maiores felicidades, e muito êxito
neste maravilhoso mundo do
desporto motorizado. Estaremos contigo TIAGO.

Super Bowl: Patriots vencem Eagles (24-21)

CONQUISTAM TERCEIRO TÍTULO EM QUATRO ANOS

Os Patriots venceram a final
da Super Bowl ante os Eagles
por 24-21, conquistando desta
forma o terceiro título em quatro anos. Mas os homens de
Nova Inglaterra não tiveram
tarefa fácil, permanecendo
empatados nos três primeiros
quartos – algo inédito na história da competição –, resolvendo apenas por intermédio
de Adam Vinatieri, a cerca de 8
minutos do fim.
O “quarterback” Tom Brady
não foi, desta feita, figura proeminente, cabendo esse papel a
Deion Branch, que garantiu 11
recepções e foi eleito o MVP da
partida. O novato Corey Dillon
também esteve em plano de
destaque, apontando o derra-

Palmarés:
Em 1997, na Taça Porsche
Carrera em França, Tiago conseguiu 5 vitorias, com 5 poles, e
foi Campeão do grupo B, sendo
considerado o “Rookie” do Ano.
Em 1998, Campeonato da
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deiro ensaio no início do quarto
período.
Este triunfo é o nono consecutivo dos Patriots, que desta
forma igualam o recorde dos

Packers de Vince Lombardi da
década de 60. Por sua vez, os
Eagles não lograram levantar o
troféu e já não vencem há 45
anos.
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Desporto
Levante-se e fale
em nome do PRETO E BRANCO
A Selecção portuguesa de futebol vai usar amanhã um
equipamento diferente no jogo em Dublin, na Irlanda. Criado no
âmbito da campanha internacional contra o racismo no futebol,
a Stand up Speak up — levante-se e fale, numa tradução

aproximada para português — , a camisola da equipa nacional será
metade preta e metade branca, com calções pretos e meias
brancas. Este movimento de protesto contra atitudes racistas que
ainda se verificam em quase todos os países da Europa—quem
nunca ouviu cânticos ofensivos para jogadores tendo por base as
diferenças na cor da pele? — foi iniciado pelo jogador da selecção
francesa e do Arsenal, Thierry Henry e incentivado por vários
jogadores de topo e da empresa de equipamentos desportivos que
os patrocina, a Nike. Assim, Portugal, Rússia e Holanda—equipas
vestidas pela marca norte americana — vão equipar-se em branco
e preto nos compromissos oficiais de amanhã.
Gilberto Madail dá o mote
Ao abraçar esta campanha, a Federação Portuguesa de Futebol
quis expressar publicamente o seu apoio, sublinhado pelo discurso
do presidente Gilberto Madail. «O futebol, pela sua universalidade,
deve ser sempre usado para unir as pessoas e nunca para promover
ou acentuar quaisquer diferenças», aconselhou o dirigente da
federação. Ontem, à hora da concentração da Selecção portuguesa, os jogadores Cristiano Ronaldo e Jorge Andrade, um
branco e um preto, dois amigos, duas estrelas, mostraram a todos
aquilo que quase todos já sabem e que apenas poucos insistem em
não saber, para que isso
lhes sirva de desculpa
para frustrações, teorias
de pé de chinelo e movimentos pseudo-políticos
do mais pseudo que pode
haver. Deram abraços,
mostraram pulseiras de
duas tiras entrelaçadas,
brincaram e juntos pediram, com o gesto, a ajuda
dos adeptos. Curiosamente, Jorge Andrade
joga no Corunha, em Espanha, Ronaldo no Manchester United, em Inglaterra, dois países que se envolveram
recentemente num incidente diplomático-futebolístico. Aconteceu quando o seleccionador espanhol Aragonés procurou motivar
Reyes, do Arsenal, a discutir um lugar com Henry, referindo-se à
raça do francês, o que foi entendido como uma espécie — seria
uma pseudo-espécie? — de afirmação de superioridade. Dias
depois, na recepção da equipa espanhola à inglesa, em Madrid,
jogadores britânicos foram ofendidos com cânticos, pois assim que
tocavam na bola eram vaiados ao som de ignorantes macacadas.
A questão é que ninguém se lembra de um dia ter festejado um
golo preto ou branco, coisa que nem sequer existe. A existir seria,
pois, um pseudo-golo.

A pressão de Couceiro
Os focos estavam virados para o Estoril, por força do regresso ao
passado de Pinto da Costa: a chamada de um técnico português
para substituir um espanhol que tomara o lugar de um italiano.
José Couceiro pegou na matéria-prima que tinha à disposição, deulhe o toque possível que alguns (poucos) dias de trabalho
permitiram e não lamentou as ausências forçadas. Montou a
estratégia e, embora podendo lamentar uma exibição pobre, tinha
para realçar no final do jogo uma vitória e uma atitude diferente
dos jogadores. Mais: como o Braga perdera no dia anterior o duelo
com o vizinho Guimarães, subiu ao primeiro lugar e conseguiu o
que normalmente tem resultado neste campeonato: colocar
pressão no Sporting, que jogava 24 horas depois na Madeira, frente
ao Marítimo. Pois bem, a equipa de Peseiro repetiu tiques que lhe
são conhecidos e saiu goleada, apesar de ter jogado largos minutos
contra dez, pela expulsão de Pena, autor do segundo tento dos
madeirenses... Noutras alturas, dir-se-ia grande surpresa; nos dias
de hoje, é cada vez mais difícil definir surpresas, porque sê-lo implica
excepção...
Mais tranquilo, o Benfica exibiu-se sem problemas na Luz,
enterrou ainda mais a Académica no último lugar e fez questão de
acompanhar pontualmente Couceiro nesta sua primeira liderança.

Cabelinhos curtos ou... suspensão
Se fosse em Portugal ou em qualquer outro país da Europa, a
medida resultaria com certeza numa louca correria ao barbeiro,
tal é a quantidade de jogadores de futebol com os cabelos
compridos. Não foi , mas foi no Irão e, a avaliar pelo respeito que
os muçulmanos têm pelos seus valores culturais, a advertência é
para seguir sob pena de suspensão: nada de cabelos compridos ou
sujos, rabos-de-cavalo, fitas, bandeletes, ganchinhos ou quaisquer
outros acessóirios do tipo dentro das quatro linhas.
«Vivemos numa sociedade tradicional e certos valores devem
ser respeitados. Os jogadores são imitados por jovens e dão um
mau exemplo se descuidam a sua imagem», afirmou um porta-voz
do organismo que rege o futebol no Irão

Segunda-feira negra para o Sporting
As acções da SAD leonina caíram acima dos cinco
por cento, consequência, lógica, do descalabro dos
Barreiros.
Ainda a notícia da demissão de Miguel Ribeiro
Teles, ho-mem muito ligado aos últimos sucessos do
futebol leonino, um «vice» que discorda da política
de aproximação com o rival
Benfica seguida por Dias da
Cunha havendo quem fale já
em prejuizos para a própria
equipa exactamente no jogo
com os «encarnados» que ditou o afastamento do Sporting
da Taça de Portugal. O Sporting tem sido um clube onde as
crises directivas foram uma
constante em tempos não muito recuados. Estaremos na
presença de novo capítulo?

Man. United
analisa oferta
de magnata
americano
para compra
do clube
Malcolm Glazer voltou à carga pelo Manchester United. O
magnata norte-americano não
desiste de tentar comprar o
clube inglês, depois de Outubro passado ter apresentado
uma primeira proposta que foi
recusada, Malcolm Glazer ofereceu 800 milhões de libras
(cerca de 1.200 milhões de euros) pelo clube onde joga Cristiano Ronaldo.
A proposta agora apresentada, refira-se, é do mesmo
valor que a que tinha sido apresentada em Outubro, a diferença estará apenas na quantia
que sai directamente do bolso
do magnata e da quantia que
sai de empréstimos bancários.
Da primeira vez os responsáveis
do Manchester recusaram a
oferta por considerarem que
parte importante do valor estava dependente de empréstimos bancários, pelo que desta
vez Glazer baixou o montante
conseguido por crédito
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