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SEJAM VIGILANTES!
Pe. José Maria Cardoso

Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813

Portugal será o mais poluente da União

Foto de Michael Estrela

A exortação de Jesus à vigilância
visava criar, no coração de seus
discípulos, a atitude correcta de
quem deseja acolher o Senhor que
vem. A incerteza da hora poderia
ter como efeito desviá-los do caminho certo, levando-os a se afastarem, perigosamente, do Reino.
Vigiar significa pôr em prática as
palavras de Jesus, especialmente o
mandamento do amor. Significa
enfrentar a tentação do egoísmo
que leva o discípulo a convencer-se
da inutilidade de fazer o bem.
Significa acreditar que vale a pena
lutar para construir o Reino, a
exemplo de Jesus, num mundo
onde a injustiça e a maldade parecem falar mais alto. Significa estar
sempre disposto a perdoar e a se
reconciliar, revertendo a espiral da
violência que assume proporções
sempre maiores.
A vigilância cristã é perseverante
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O ex-ditador iraquiano Saddam Husseim afirmou em tribunal que não
tem medo de vir a ser condenado à pena capital, depois de ter sido ouvida
a primeira testemunha de acusação, Ahmed Hassan Mohammed.
Saddam Husseim pode vir a ser condenado a
morte, tal como outros sete acusados, pelo massacre
de mais de 140 xiitas em 1982.
Diante do juiz, o ex-ditador disse «quando falo, falo
como vosso irmão. O vosso irmão no Iraque e o vosso
irmão na nação. Não tenho medo da execução.
Percebo que exite pressão sobre vocês e tenho pena
de ver-me obrigado a confrontar-me com um dos
meus filhos. Mas não estou a fazê-lo por mim. Estou
a fazê-lo pelo Iraque. Não me estou a defender a mim.
Mas estou a defendê-lo a si».
No final da sessão, o tribunal decidiu adiar o
julgamento até hoje.

Portugal irá aumentar as emissões de gases com
efeitos de estufa em 42,2 por cento em 2012, tornandose no estado-membro da União Europeia mais poluente.
Previsões que já incluem a adopção de políticas e
medidas em curso e adicionais, assim como o recurso
aos mecanismos de flexibilidade incluídos no Protocolo
de Quioto. Associações ambientalistas culpam os
sucessivos governos
Portugal irá aumentar as emissões de gases com
efeitos de estufa em 42,2 por cento em 2012, tornandose no estado-membro da União Europeia mais poluente
neste domínio, segundo um relatório da Comissão
Europeia revelado quinta-feira.
O relatório, divulgado na Conferência das Nações
Unidas para as Alterações Climáticas, a decorrer até 9
de Dezembro, em Montreal, Canadá, contém as
previsões de emissões de gases poluentes da UE para o
período 2008-2012.
O documento mostra que a seguir a Portugal se
colocam a Grécia, com um acréscimo de emissões em
24,9 por cento e a Espanha, com mais 21 por cento face
aos níveis que apresentavam em 1990.
Do lado dos estados-membros que mais reduzirão as
emissões até 2012 surgem a Estónia (menos 60 por
cento), Letónia (menos 48,6 por cento), República
Checa (menos 26,5 por cento), Eslováquia e Alemanha
Cont. na pág. 3

Convite à Comunidade

O Jornal A Voz de Portugal convida todas as pessoas interessadas em
participar numa foto colectiva da comunidade, a comparecerem no adro da
igreja Santa Cruz, este domingo, 11 de Dezembro, pelas 12h30 (depois da
missa).
Todas as informações na página 3

Drama da Politécnica
Comemorou-se ontem mais um
aniversário do drama da Escola
Politécnica onde há 16 anos, 14
jovens estudantes foram assasinadas por um tresloucado, que se
suicidou depois ao tomar consciência do seu acto.
Um drama a não esquecer.

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

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

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

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

Actividades para a 3ª idade do CASCM
Bazar de Natal
O grupo da 3ª idade do Centro de Acção Sócio-Comunitária
de Montreal informa que terá nas suas instalações do 32 boul.
Saint-Joseph Oeste uma venda de artesanato e de vários outros
artigos. Esta actividade terá lugar nos dias 8 e 9 de Dezembro,
quinta e sexta-feira, das 9h00 às 17h00. Para mais infirmações
poderão comunicar com o CASCM através do telefone 842-8045.
INSCRIÇÕES ABERTAS (até 20 de Dezembro)

PTG1100- LUSOFONIA
Encontram-se abertas, até ao dia 20 de Dezembro, as
inscrições para a cadeira de PTG 1100 - Lusophonie: cours
synthèse, Introdução à Lusofonia, ministrada em Português e
em Francês, cadeira obrigatória do Programa de Mineur en
Langue portugaise et cultures lusophones na Universidade de
Montreal. As aulas desenvolvem-se em encontros semanais de
três horas, às terças-feiras, das 19 às 22 horas, de 10 de Janeiro
a 18 de Abril.

Baile de Fim d’Ano
No próximo dia 31 de Dezembro, como reza a tradição, a
Portugália - Tradição e Cultura organiza o seu tradicional Baile
de Fim d’Ano. Um óptimo jantar de 4 serviços, servido pelo
restaurante “Casa Minhota”! O espumante e um buffet doce à
meia-noite. No Centro Socio-cultural de Brossard situado no
7905, San Francisco, em Brossard, as 19h00. Os bilhetes estarão
à venda na Escola, todos os Sábados até 10 de Dezembro. Para
reservas, podem contactar a Alexandra no (514) 570-5173. O
preço dos bilhetes é de 65$ adultos e 25$ para crianças com
menos de 12 anos.

SEJAM VIGILANTES!
e se alimen-ta da esperança. A
pessoa vigilante não se abate,
ainda que a realidade seja desesperadora O discípulo do Reino sabe olhar para além da
História e contemplá-la na perspectiva de Deus, segundo o

ensinamento de Jesus. A vigilância, portanto, faz com que
ele não seja esmagado pelo
peso da história humana. Pelo
contrário, lhe per-mite descobrir nela uma lógica inacessível
para quem não tem fé.
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O discípulo esforça-se para
não se deixar vencer pelo sono
da infidelidade ao Senhor e ao
Reino. Ser encontrado, assim,
seria a sua ruína.
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para a existência de estudos que provam que a
falta de ferro no primeiro ano de vida “vai
condicionar as aquisições cognitivas e está
associada a uma diminuição do QI em cinco a
sete pontos e na idade adulta diminui a produtividade”.

PGR pede provas sobre «cabala»
O procurador-geral da República admite que a investigação
do processo Casa Pia «não foi a
ideal», devido a «resistências
de todos os lados», mas salienta
que nunca recebeu provas de
ter havido uma cabala política
contra o PS.
Em declarações à agência
Lusa, Souto Moura responde
assim à anunciada intenção do
ex-deputado socialista Paulo
Pedroso de processar os responsáveis pela investigação do

processo Casa Pia pela sua
alegada implicação em crimes
de abusos sexual de crianças.
Quando em Maio de 2003,
Paulo Pedroso - que sempre
clamou inocência - foi envolvido no processo Casa Pia, o
então secretário-geral socialista, Eduardo Ferro Rodrigues,
afirmou que se tratava de uma
«montagem» destinada a prejudicá-lo, a Pedroso e ao PS.
«Quem tiver elementos que
possam minimamente sus-

tentar uma cabala que mos
tragam», afirmou o PGR, questionando: «se continuam a afirmar a inocência e a dizer que
isto é tudo uma construção e
uma cabala porque é que em
três anos nunca me trouxeram
elementos por onde eu pudesse puxar para confirmar
essa tese?».
Segundo Souto Moura, existem «milhares de militantes e
simpatizantes do PS e milhões
de pessoas que estão interessadas em saber a verdade».
Paulo Pedroso anunciou hoje
a intenção de processar os
responsáveis «na condução da
investigação» da sua alegada
implicação nos alegados crimes
de abuso sexual de crianças no
âmbito do processo Casa Pia.
Segunda-feira, o acórdão do
Tribunal da Relação de Lisboa

O Clube Oriental Português de Montreal festeja o seu 27º
aniversário, no dia 10 de Dezembro, às 19h30. Depois do jantar,
o sarau será abrilhantado pelo conjunto Contacto. Actuação
especial do jovem Alex Câmara. Informações: (514) 3424373. 4000, Av. De Courtrai, em Montreal.

A Missão Santa Cruz organiza, no 31 de Dezembro, pelas
20h00, a festa da Passagem de Ano. Animação pelo conjunto
Reflex. Bolo rei e espumante servidos à meia-noite. Reserve a sua
mesa na secretaria da missão. (514) 844-1011

Natal das Crianças
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa de Natal das
Crianças, no domingo 18 de Dezembro, às 17h00. O Pai Natal
estará presente, com muitas prendas para vos oferecer.
4397, Boul. St-Laurent, em Montreal. (514) 844-1406

Passagem de Ano
O Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos Açores organiza
uma festa de passagem de Ano, no 31 de Dezembro, às 19h, no
Salão Paroquial da Igreja Ste-Cécile, situado no 225, de
Castelnau, em Montreal. Animação pelo conjunto Contacto.
Informações: José Cordeiro (450) 629-9898
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Leite em excesso pode
provocar anemia em crianças
Beber mais do que meio litro de leite de vaca por
dia é prejudicial para as crianças mais pequenas
e pode conduzir a anemia por falta de ferro.
Durante a reunião da Sociedade Portuguesa de
Hematologia, realizada na semana passada, em
Espinho, Letícia Ribeiro, hematologista do
Centro Hospitalar de Coimbra, esclareceu à Lusa
que o leite de vaca é muito rico em fósforo e em
cálcio, mas inibe a absorção do ferro. Esta
hematologista, que abordou o tema “Anemia nas
crianças”, alertou os pais para evitarem substituir
refeições por leite, sempre que os seus filhos se
recusem a comer. A especialista também alertou
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que manteve a decisão de não
levar Pedroso a julgamento
transitou em julgado, depois de
terem cessado todos os prazos
legais para recurso, o que encerrou o processo relativamente a Paulo Pedroso.
Sobre a investigação do MP,
Souto Moura assume alguns
erros na sua condução, mas
sublinha que foi feito o melhor
possível.
«Não foi a investigação ideal,
mas foi a possível com os condicionalismos que havia na altura. Acho que se fez uma obra
notável porque se lutou contra
resistências que vinham de
todos os lados. Foi extremamente árduo», afirmou.
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Cavaco e Alegre
defrontam-se no primeiro debate

Orçamento para 2006 aprovado
A proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano foi aprovada esta
quarta-feira em votação final global pela maioria socialista, com os votos contra de toda a
oposição
O Orçamento de Estado (OE) para 2006, que foi defi-nido pelo
ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, como uma proposta
«credível» e «sem truques» foi aprovado quarta-feira passado, com
ape-nas quatro alterações à proposta inicial que o Governo entregou na Assembleia da República, todas apresentadas pelo PCP.

Uma das propostas aprovadas terça-feira, durante a vota-ção em
plenário na especialidade, prevê uma redução da base de
incidência de IRS no regime simplificado. O PS votou ainda

favoravelmente a redução do rendimento mínimo tributável para
os mesmos 2.620 euros em sede de IRC e também no regime
simplificado. Outra proposta dos comunistas aprovada pela maioria
prevê a reposição de um benefício fiscal de mil euros para os
proprietários de veículos com mais de dez anos que entreguem o
automóvel para abate e comprem um novo. Juntando uma
proposta de alteração do PS a uma do PCP, os deputados
aprovaram ainda na especialidade um aumento igual à inflação
prevista para 2006 das receitas que vão ser transferidas da
administração central para as freguesias (valor total ascende a
193,8 milhões de euros).
O OE para 2006 prevê um crescimento económico de 1,1%, um
aumento das exportações de 5,7% e um défice de 4,8% do Produto
Interno Bruto (PIB). A nível fiscal, o OE para 2006 introduz um
novo escalão máximo de IRS, incorpora o aumento da taxa do IVA
de 19 para 21% ao longo de todo o ano e reduz as deduções à colecta
dos reformados, o que na prática resulta num agravamento da
carga fiscal deste sector.
Esse agravamento levou PSD e CDS-PP a acusarem o Governo
de violar o compro-misso eleitoral de não aumentar os impostos,
tando ambos os partidos lamentado também que não tenha havido
mais cortes na despesa pública.
O PSD, que inicialmente elogiou o OE para 2006, justifica agora
o seu voto contra a proposta com o investimento nos projectos do
novo aeroporto da Ota e do TGV, enquanto PCP, BE e PEV
consideram que o orçamento mantém a «obsessão pelo défice» e
vai penalizar os portugueses.

Portugal será o mais poluente da União
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de emissões», acrescentou Stavros Dimas.

Segundo Bruxelas, dez estados-membros da UE-15 anunciaram
que irão atingir em 2010 - dois anos antes do prazo de 2012 definido
do protocolo - as metas assumidas em Quioto. São eles: Áustria,
Bélgica, Finlândia, Franca, Alemanha, Grécia, Luxemburgo,
Países Baixos, Suécia e Reino Unido.
Aquando das negociações do Protocolo de Quioto, a União
Europeia assumiu um compromisso de redução global de oito por
cento para os 15 estados-membros que naquele momento
compunham o espaço comunitário. Esta é a razão pela qual não
existe um compromisso oficial para a UE a 25 membros.
O decréscimo das emissões na UE- 25 subira para 11,3 por cento
com o recurso aos mecanismos de flexibilidade de Quioto.
«As últimas projecções mostram que a União Europeia
converteu com êxito os seus compromissos de Quioto em políticas
e medidas que irão alcançar as metas de redução de emissões no
âmbito do Protocolo de Quioto. E nós já conseguimos reduzir as
emissões apesar do crescimento económico saudável», disse o
Comissário europeu do Ambiente, Stavros Dimas, num comunicado oriundo de Bruxelas e divulgado na conferência de
Montreal.
«Mas não iremos ser complacentes. Necessitaremos de
implementar totalmente as diversas medidas com vista à redução
a que nos comprometemos no nosso programa de alterações
climáticas e de utilizar os mecanismos de flexibilidade de Quioto
- o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e Implementação Conjunta. Estes mecanismos permitirão projectos de
redução de emissões em outros países, os quais gerarão créditos

Cabe à SIC transmitir o primeiro dos
dez debates entre os candidatos às
eleições de 22 de Janeiro, que irão
decorrer até 20 de Dezembro. O pontapé
de saída foi segunda-feira Cavaco Silva e
Manuel Alegre
Depois de negociações com as
candidaturas de Cavaco Silva, Manuel Alegre, Mário Soares,
Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã, a SIC, a RTP e a TVI
sortearam a realização dos debates, cabendo quatro à televisão
pública e três a cada uma das estações privadas. O sorteio ditou
ainda caber à estação de Carnaxide a transmissão deste primeiro
frente-a-frente entre Cavaco Silva e Manuel Alegre. Além do debate desta segunda-feira, a SIC vai transmitir os debates Cavaco
Silva-Jerónimo de Sousa (dia 13) e Mário Soares-Francisco Louçã
(dia 16). A TVI tem a seu cargo os debates Cavaco Silva-Francisco
Louçã (dia 9), Mário Soares-Manuel Alegre (dia 14) e Manuel
Alegre-Jerónimo de Sousa (dia 19). A RTP, por sua vez, transmitirá
os debates Mário Soares-Jerónimo de Sousa (dia 8), Manuel
Alegre-Francisco Louçã (dia 12), Jerónimo de Sousa-Francisco
Louçã (dia 15) e Cavaco Silva-Mário Soares (dia 20).

Governo «preocupado»
com braço-de-ferro
O ministro do Trabalho e da Segu-rança Social, Vieira da Silva,
consi-derou esta segunda-feira «preocu-pante» a «situação de
conflito» que se vive entre a administração da Autoeuropa e os
trabalhadores da empresa. Neste momento os prota-gonistas deste
processo estão num impasse no que respeita às negocia-ções sobre
o novo acordo laboral. A administração afirmou mesmo que o
futuro da Autoeuropa pode estar em causa se não se resolver o
valor dos aumentos salariais e pagamento das horas extraordinárias. O ministro do Trabalho e Segurança Social, que falava
hoje à margem de um seminário sobre segurança no trabalho,
mostrou-se preocupado com a situação.
Viera da Silva deixou um apelo para que «as duas partes tenham
a capacidade de se entender e chegar a um acordo que seja útil
para a empresa, para os trabalhadores e para o país».
Mesmo assim, o ministro colocou o Executivo socialista à
margem deste diferendo: «O Governo não deve intervir de início
por não ter instrumentos para tal».

Homenagem Angrense
a Artur da Cunha Oliveira
Foto de Michael Estrela

(com menos 21,3 por cento e menos 21 por cento,
respectivamente).
Estas previsões incluem a adopção de políticas e medidas em
curso e adicionais, assim como o recurso aos mecanismos de
flexibilidade incluídos no Protocolo de Quioto. Nos dados
apresentados, a Irlanda apresenta um acréscimo das emissões em
26,6 por cento ate 2012, com base apenas em políticas e medidas
em curso e recurso aos mecanismos de flexibilidade do Protocolo
de Quioto, excluindo medidas adicionais. Neste relatório, a União
Europeia anuncia que irá reduzir em 9,3 por cento a emissão de
gases com efeito de estufa em 2010, ultrapassando a meta de corte
global de oito por cento até ao ano 2012, que assumiu no Protocolo
de Quioto. Já numa perspectiva da UE com actuais 25 estadosmembros, o executivo comunitário refere que «as projecções
mostram que o corte das emissões da UE-25 irão ser superiores a
11 por cento».
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Em cumprimento de uma Recomendação
da Assembleia Municipal de Angra do
Heroísmo, a Edilidade angrense vai proceder
à entrega da Medalha de Honra do Município ao Dr. Artur da Cunha Oliveira, durante
uma Sessão Solene e Cultural que integra
também o Lançamento e Apresentação de
Obras Teológicas (3 Volumes) da sua autoria,
em cerimónia a decorrer no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, segunda-feira passado.
A atribuição desta Medalha de Honra foi
origi-nariamente assumida e proposta pelo Partido Socialista no
passado mês de Abril, sob redacção e iniciativa do deputado
municipal Dr. João Maria Mendes (PS), e depois aprovada por
unanimidade e aclamação dos membros da Assembleia Municipal
presentes na sessão do dia 29-04-05 (data da respectiva votação).

4

A Voz de Portugal, 07 de Dezembro de 2005

Coordenada por Miguel Felix
A Operação “Nez Rouge” 2005 foi lançada

governos do mundo, e em
especial o dos Estados
Unidos, a aumentar os seus
esforços na luta contra as
emissões de gases a efeito
de estufa (GES), no âmbito
do protocolo de Quioto.
Washington imporia um bilhete de identidade
O governo dos Estados Uni-dos renuncia à imposição do passaporte canadiano aos postos transfronteiriços. Os Estados Unidos
estudariam a possibilidade de impor uma carta especial de
identidade. Este bilhete seria menos caro e poderia ser transportado facilmente numa carteira. O governo canadiano deveria
colaborar na elaboração do novo bilhete, que será exigido nos
aeroportos e nos portos no fim de 2006, como na fronteira terrestre

É o regresso da tradicional Operação “Nez Rouge” para este
período das Festas. A operação teve início no dia 2 de Dezembro.
O ano passado, 53 000 voluntários participaram na Operação“Nez
Rouge”. O objectivo para este ano é igualizar o número de
acompanhamentos realizados no ano passado, seja 62000. Desde
a criação do serviço, em 1984, mais de 1,2 milhão de acompanhamentos foram efectuados no Canadá.
Os conservadores reduziriam a TPS
Em campanha em Mississauga, perto de Toronto, o chefe
conservador Stephen Harper prometeu reduzir a taxa sobre os
produtos e serviços (TPS). Um governo conservador reduziria
imediatamente a TPS de 1 ponto de percentagem, para trazê-lo
para 6%. Ele reduziria de um ponto de percentagem suplementar
dentro de 5 anos. De acordo com o chefe conservador, os
contribuintes teriam assim 4,5 mil milhões de dólares a mais por
ano nos seus bolsos. Uma família cujo rendimento anual é de 60000
$ economizaria assim 400 $ por ano.
Montreal mobiliza-se para o clima
Algumas 40 000 pessoas enfrentaram o frio para participar na
Marcha mundial para o clima, que se realizou em Montreal
sábado, em margem da Conferência das Nações Unidas sobre as
mudanças climáticas. Os manifestantes querem sensibilizar os

em 2007. A sua natureza exacta deve ser precisada durante a
próxima Primavera. O projecto responde ao mandato confiado à
administração Bush pelo Congresso americano, em 2004, para
aumentar a segurança as fronteiras. Actualmente, os Canadianos
precisam apenas de uma carta de condução ou um registo de
nascimento para atravessar a fronteira.
Uma taxa especial para a rede rodoviária
A administração Tremblay aplica-se na reparação da rede
rodoviária da metrópole. Montreal conta com 4000 quilómetros de
estradas, e 60% desta rede tem mais de 50 anos. Várias ruas estão
em mau estado. Para acumular os 500 milhões de dólares que quer
investir nas suas estradas, a Cidade conta com as subvenções
governamentais, mas também sobre um imposto especial de
0,125¢ por cada 100 $ da avaliação. A administração Tremblay
sublinha que esta taxa especial estará em vigor apenas durante
quatro anos. É necessário notar que só os contribuintes de
Montreal serão afectados, mesmo se 50% dos automóveis
estacionados no centro da cidade provêm do exterior da cidade.
Duceppe desculpa-se pelo comentário
contra o Partido Liberal
O líder do Bloc Québécois,
Gilles Duceppe, pediu desculpas segunda-feira para
o seu comentário, onde
disse que queria que os
liberais federais “desaparecessem” do Quebeque.
Atribui o comentário ao
seu entusiasmo demasiado grande. Duceppe diz
que significou somente
dizer que quer que o Bloc
ganhe cada lugar no Quebeque, sem dar nenhum
assento aos liberais nas eleições de Janeiro. Duceppe quer que
Jean Lapierre, do Partido Liberal, desculpe-se por ter dito que o
líder do Bloc Québécois usou um tom nazi.
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Otários
Luiz Carvalho
Ota 2017. Aterrei pela primeira vez no novíssimo Aeroporto da
Ota. A viagem de Paris a bordo do também novíssimo Airbus
entregue há dias à Air Varig-Portugal foi muito confortável e fezme ter saudades da gestão de Fernando Pinto, o brasileiro que deu
asas à TAP.É estranho aterrar neste ermo, eu que durante dezenas
de anos e centenas de voos me habituei à velha Portela. A saída
do avião foi agreste. A nave parou no final da pista (que os
especialistas já dizem estar esgotada daqui a dez anos) longe das
mangas coloridas que parecem abraçar o edifício de vidro e aço,
um dos pouco orgulhos pós-socráticos.
A nortada que se fazia sentir não se recomenda nem aos
inimigos, com aquele morro de um lado e um rio fazendo lembrar
o Trancão do outro. Não fugindo à tradição, o autocarro demorou
uma eternidade a chegar. Como sardinha em lata, bem comprimido entre um emigrante da última geração (cheio de «piercings»
e turbante) e um antropólogo francês (em busca do último
europeu que come de boca aberta, fuma no local de trabalho, bate
na mulher e se assume como «cavacus antropopitecus»),
sobrevevi. Chegado ao hangar esperei 45 minutos pelas malas.
Como não tinha cinco euros trocados para o carrinho tive de
transportá-las às costas até ao táxi. Um motorista de cabelo rapado
e bigode de três dias dentro de um dos novos Mercedes a
hidrogénio desata aos insultos quando lhe digo para seguirmos até
Lisboa. «Isto aqui é para trabalhar. Fretes só para o Algarve! Para
Lisboa vai no comboio que vem do Entroncamento, pára em todas,
e vai na hora. Deixe-me trabalhar!»
Indignado, ainda tentei chamar a polícia, mas o aeroporto, como
foi construído com dinheiro dos privados (lembram-se do que
disse Sócrates em 2005?), também só tem segurança privada e
esses só apoiam quem pagou aquele suplemento «premium».
Hora e meia depois de aterrar consegui finalmente apanhar
comboio para Lisboa. Pensando melhor foi bom ter sido corrido do
táxi. A viagem custava 100 euros, metade do preço do voo «low
coast» de Paris, e aquela entrada em Lisboa está sempre atascada
de carros a qualquer hora, Enquanto não alargarem a Segunda
Circular vai ser sempre aquele inferno!
Afinal, os tais comboios permanentes entre a Ota e Lisboa são
uma ficção.
Há comboios de hora a hora e se o voo atrasa podemos ter de
esperar quase duas. O comboio devia ser o TGV, mas o projecto
passou já por tantos adiamentos que ninguém arrisca uma data
para a inauguração. De toda a maneira, a passagem pela Ota está
bastante compro-metida, pois implica um desvio e com tantos
apeadeiros o TGV, se vier a existir, mais vai parecer o velho correio.
O aquecimento do comboio não funciona, como sempre, o
restaurante só serve cevejas e salgados do dia anterior, as casas
de banho estão impróprias para consumo.
O que safa a viagem é a televisão que vai dando notícias.
Cavaco, que já deixou a presidência, inaugurou hoje a sede da
sua fundação. Foi comovente aquele abraço a Mário Soares, que
não quis deixar de estar presente apesar da sua evidente
debilidade física. Durão Barroso, que ganhou à tangente as
presidenciais na segunda volta a Sócrates, está cada vez melhor
no seu papel de Presidente da República.
Os portugueses esqueceram a sua fuga em 2004 e penalizaram
Sócrates por uma governação que tanto queria domar o défice que
acabou de vez com qualquer veleidade de a economia portuguesa
crescer. Não é por acaso que a Grécia é a nova Irlanda e o sonho
de algumas jovens portuguesas é poderem ser actrizes na novela
«Morangos Silvestres» da TV checa.
Já em Lisboa, passadas três horas de ter aterrado na Ota,
percorro agora a Segunda Circular, sempre engarrafada. A
Portela começou a ser dividida em talhões para construção. O
único avião ali por perto é aquele que, transformado em bar, continua com os seus «show girls» noite dentro. Um sobrevivente.

O equívoco de Sócrates
Rui Costa Pinto
O VII congresso dos juízes e o anúncio formal da construção do
novo aeroporto da Ota representaram dois dos piores momentos
do governo. Os juízes deram uma lição a Alberto Costa, olhos nos
olhos, com respeito e determinação.
Perante um ministro da Justiça politicamente fragilizado, a
mensagem dos juízes foi clara e implacável:«A independência do
poder judicial é inegociável». Não se deixando intimidar por
soundbytes e por medidas avulsas, como a limitação das férias
judiciais, os magistrados judiciais assumiram-se, com toda a
legitimidade, como titulares de um dos três pilares da democracia.
Os juízes deram uma prova cabal de que a propalada reforma da
Justiça não se fará à custa de um poder judicial domesticado, seja
qual for a maioria no poder.
Tal como aconteceu com a Expo’98 e o Euro 2004, não faltou o
coro afinadinho dos que garantiram que o novo aeroporto não vai
pesar nas contas públicas.
Certamente, não é por acaso que, entre os militantes e
simpatizantes socialistas, ainda que em surdina, se começa a ouvir
que é preciso eleger um Presidente da República de uma cor
política diferente da actual maioria.

Reformas milionárias
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O meu advogado tem medo
Augusto Machado

Sofia Pinto Coelho

O Zé Penúria (nome fictício) está furioso. Há dias leu uma notícia
num jornal, aqui em Portugal, que o deixou indignado. Tratavase de uma reportagem sobre um funcionário do Banco de Portugal (BdP) que simultaneamente também trabalhava para o
Banco de Cabo Verde. Descoberta a ilegalidade foi-lhe instaurado
um processo disciplinar para ser despedido. Mas, para espanto de
todos, (ou quase todos) em vez de perder o “tacho” acabou por ser
apenas reformado com uma reforma milionária.
Vejamos a razão da indignação do Zé Penúria. Sentado num
banco do jardim, a desfrutar do lindo dia soalheiro, desabafa: “Eu
que descontei para a Segurança Social antes de emigrar e depois
de ter regressado e quando aos 65 anos meti os papéis para a
reforma portuguesa disseram-me que tinha descontado anos
suficientes para obter a pensão completa que seria de 200 e tal
euros. Tal não foi o meu espanto quando recebi o primeiro cheque
do Centro Nacional de Pensões (CNP) no montante de 75 euros.
Não quis acreditar. Achei que devia haver erro. Foi reclamar. A
funcionária lá conseguiu o meu dossiê através do computador e
depois de o verificar virou-se para mim e disse: - Não. Não há erro
nenhum. E perguntou. - O senhor quando preencheu os papéis
não disse que tinha outra pensão do estrangeiro? Claro que disse,
não ia mentir, confirmou o Zé. - Pois é... murmurou a funcionária.
E este “Pois é”... levou o Penúria a pensar alguns momentos. E
depois de reflectir atreveu-se a perguntar: “Diga-me, não é normal
as pessoas dizerem a verdade neste país”? – Deveria ser mas
infelizmente nem sempre assim é.

Umas dezenas de advogados estão, nesta altura, a caminho do
Algarve para participar num congresso. Mas a maioria nem
sequer tem dinheiro para a viagem. As estatísticas dizem que
metade da classe não chega a ganhar 1.000 euros mensais e um
grande número - cerca de 5.000 - nem sequer consegue facturar
500 euros por mês. Qualquer empregada doméstica ganha mais
do que isso. O problema é deles - pensar-se-á. Só que o problema,
de facto, é nosso. A tal empregada doméstica, assim como a
generalidade dos portugueses, jamais conseguirá contratar
qualquer um dos advogados que está, neste momento, a discursar
no Congresso do Algarve. Por isso, terá de se contentar com os
“outros”. Os “outros” são imensos - formam-se 5 novos advogados
por dia; tantos que se atropelam na “caça às oficiosas” , um
autêntico bodo oferecido pelo Estado aos que se prestam a defender os pobres. E aí, tal como sucede nas urgências dos
hospitais, é uma autêntica roleta russa. Mas o que mais me
impressionou recentemente foi o medo, bem espesso, que paraliza
a actuação de alguns profissionais. Refiro apenas dois exemplos.
Num caso de evidente injustiça, entrevistei uma advogada que,
no dia seguinte, me telefona desesperada: tinha pensado melhor
e pretendia cancelar o seu depoimento, para não ficar “queimada”
no tribunal. Estava nitidamente apavorada com a perspectiva de
sofrer retaliações dos juízes. Com outra advogada sucedeu algo
semelhante, apesar de ter o cliente injustamente preso. Só que,
neste caso, foi pior - se não fosse alertada, teria perdido o recurso,
porque desconhecia os prazos legais. Amedrontados pela miséria
e sem uma sólida formação académica, nem profissional, estes
advogados são pura e simplesmente “esmagados” em qualquer
tribunal. E os clientes, como é evidente, também. Por vezes, a
injustiça é tão flagrante que se torna imperioso eguer a voz na
imprensa. Para os “fundamentalistas”, que já estarão a torcer o
nariz, basta lembrar que, com ou sem razão, foi o que fizeram
arguidos tão ilustres como Leonor Beleza, Fernando Negrão, Luis
Filipe Meneses, Fátima Felgueiras ou Paulo Pedroso.
Na minha galeria de heróis, o advogado é aquele que, em altura
de aflições, se põe à nossa frente, para nos proteger das balas.

E é aqui que está a indignação do Zé Penúria. Por ter dito a
verdade foi penalizado ao contrário do senhor banqueiro que foi
apanhado a mentir e em vez de ser despedido e penalizado foi
grandemente bonificado com uma reforma mensal de 2560 euros.
Segundo o inquérito dos directores do BdP, em Maio de 2004,
o processo de inquérito que dizia respeito a uma “actividade
paralela”, é convertido em processo disciplinar. Uma nota de culpa
acompanha o relatório enviado à administração do BdP,
sugerindo o despedimento do funcionário por justa causa.
Subitamente, o mesmo funcionário foi informado pelo Fundo de
Pensões do Banco de Portugal com direito (mínimo) a 1713 euros,
mais 147 euros por diuturnidades e 700 euros de complemento
remuneratório. Total mínimo: 2560 euros.
Contactado o porta-voz do BdP, João Matela, afirmou que o
banco “não faz qualquer comentário ou presta informações sobre
o assunto exposto”.
Quem aparentemente está em maus lençóis é o governador do
Banco de Portugal, Vítor Constâncio, um socialista, que chegou
a concorrer para a liderança do PS nos anos 80 e que castiga com
reforma milionária um funcionário do BdP com processo
disciplinar por faltas graves.
O Zé Penúria tem razão para estar indignado. Como vêem, isto
por cá, continua como sempre... Quem tem amigos não morre na
cadeia.
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Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça
esforços para travar novos conhecimentos.
Saúde : Período propício a uma consulta de oftalmologia. Não
descure da sua visão.
Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será
importante para desenvolver um projecto.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor : Cuidado para não magoar os sentimentos de uma
pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras.
Saúde : Tendência para andar um pouco descontrolado. Tente
relaxar.
Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado.
Acredite mais nas suas potencialidades.

Mantenha o Windows
actualizado e mais seguro IV

Apresentado o supercomputador
mais rápido da Europa

Sabia que você pode “ordenar” que o Windows baixe e instale
todas as actualizações críticas automaticamente?
Na verdade, o sistema operacional já vem configurado para fazer
isso, mas confira se a opção está activada no seu caso. Vamos lá:
1. Clique no botão Iniciar;
2. Seleccione Painel de Controle;
3. Dê dois cliques ou seleccione Sistema;
Seleccione a aba Actualizações automáticas.
Vai aparecer a janela abaixo:

O supercomputador mais rápido da Europa, MareNostrum,
consegue calcular mais de 40 triliões de operações por minuto. A
máquina apresentada no início deste ano começou finalmente a
operar.
Chama-se “MareNostrum” e é
considerado o mais rápido supercomputador da Europa. Graças aos
seus 4564 processadores, esta
máquina consegue realizar até 40
triliões de operações de cálculo por
minuto. O supercomputador foi
apresentado em Barcelona, esta
semana, mas o seu funcionamento
pleno só deverá ser atingido em 2008. Até lá, uma equipa do Centro
Nacional de Super-Computação (BSC-CNS), prevê desenvolver
um novo equipamento ainda mais rápido.
Segundo os responsáveis do projecto, o “MareNostrum” é cinco
mil vezes mais poderoso do que um PC tradicional. Numa hora de
trabalho, este supercomputador realiza os mesmos cálculos que
um computador pessoal demoraria a fazer num ano inteiro.

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimento com um
amigo muito especial. Mantenha a calma!
Saúde : Controle as suas emoções e procure ser racional.
Dinheiro: O seu orçamento poderá sofrer um acréscimo significativo.
Porém, seja contido nos gastos.

Iniciativa “Um Portátil Por
Criança” apresentada em Tunes

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
Amor: Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa
amada. Seja mais cuidadoso.
Saúde : Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá
magoar os seus músculos.
Dinheiro: É possível que durante esta semana se sinta um pouco
desmotivado. Tente delinear um plano de trabalho.
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influenciar por terceiros.
Saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle muito bem a sua alimentação.
Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas compras,
pois poderá gastar mais do que as suas possibilidades.
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os actos
de ternura são importantes para revigorar a relação.
Saúde: Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual.
Tente tomar um banho relaxante.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido para
não ter surpresas desagradáveis.
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu lado. A confiança
e o respeito são essenciais numa relação.
Saúde: Tendência para apanhar uma grande constipação.
Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área
da sua vida. Analise as suas poupanças.
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: A felicidade e a paixão poderão marcar a sua semana.
Aproveite muito bem esta fase.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana
poderá constipar-se facilmente.
Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa
importante. Não tema pedir apoio.
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.
Amor: Poderá encontrar um amigo que já não via há muito
tempo. Coloque a conversa em dia.
Saúde : Procure não abusar em refeições muito condimentadas.
Dinheiro : Aproximam-se despesas inesperadas. Procure
fazer um plano de investimento.
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Período marcado pela harmonia familiar. Organize um
serão divertido em sua casa.
Saúde : Tendência para problemas de estômago. Cuide de si.
Dinheiro: Semana propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu
gestor de conta.
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer lugar.
Deixe-se ser amado.
Saúde: Pratique uma actividade física que lhe dê bastante prazer.
Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significativamente.
Continue a demonstrar o seu dinamismo.
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de coragem
e diga aquilo que sente.
Saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sistema respiratório
poderá estar muito frágil.
Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas.
Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.

A primeira opção (Manter meu computador actualizado...) deve
estar marcada. No campo “Configurações”, a opção é sua. De
qualquer forma, os avisos (ou pedidos de confirmação) aparecem
por meio do ícone de um globo com a janelinha do Windows na
bandeja do relógio (aliás, o mesmo ícone que aparece na imagem
acima).

As crianças dos países em vias de desenvolvimento vão ter,
brevemente, oportunidade de aprender com computadores. A
iniciativa foi anunciada por Kofi Annan, durante a Cimeira
Mundial sobre a Sociedade de Informação.
Os países em vias de desenvolvimento vão poder realizar, muito em
breve, a ambição de terem computadores de baixo custo. Durante a
Cimeira Mundial sobre a Sociedade
de Informação, que decorreu na
Tunísia, o MIT (Massachusetts Institute of Technology) apresentou um
portátil no valor de 100 dólares (86
euros) para distribuir pelas crianças mais desfavorecidas.
”Há muito tempo que sonhamos com um computador barato.
Hoje, podemos afirmar que temos em mãos um resultado técnico
impressionante”, afirmou Kofi Annan, na referida cimeira. “Este
portátil, que pode fazer praticamente o mesmo que os modelos
mais caros, vai permitir grandes progressos económicos e sociais”,
advogou o secretário-geral das Nações Unidas.

Office e Windows com aplicações online
A ‘nova’ revolução na internet passa pela entrada na “era em
directo”. Esta é a opinião de Bill Gates que acaba de anunciar o
lançamento de aplicações e serviços baseados no software live . O
Windows e o Office vão ter versões online.
A Microsoft vai disponibilizar na internet dois dos seus produtos
mais lucrativos, tentando assim fazer frente ao Yahoo e ao Google.
A empresa de Bill Gates aponta assim as “armas” aos seus
principais concorrentes com um «plano» estratégico, que prevê a
introdução de alguns elementos do Windows e do Office online.
Na conferência de imprensa realizada terça-feira em São Francisco, Gates confirmou a intenção da multinacional de apostar na
era do «live software» , com a implementação das novas aplicações
do Windows e do Office online. A crescente necessidade dos
internautas na obtenção de produtos e serviços na internet é
finalmente vista pela gigante da informática como uma
oportunidade de negócio. Desta feita, os novos produtos “Windows
Live” e “Office Live” deverão responder às exigências dos tempos
modernos, pelo menos assim espera Bill Gates.
O “Windows Live” vai contar com um vasto leque de aplicações
totalmente baseadas na web, que incluem a introdução de um
novo serviço de correio electrónico (conhecido como Kahuna,
assume-se como a nova geração do Hotmail); implementação de
ferramentas para a publicação de blogs (Microsoft Spaces);
serviços noticiosos via RSS; horóscopo; previsão do tempo e
cotações da bolsa. Este produto incluirá ainda o serviço de
segurança “Windows Live Safety Center”.
É de esperar que o “Windows Live” venha a ser amplamente
integrado no novo sistema operativo Windows Vista.
Por seu turno, o “Office Live” será um novo pacote do Office,
desenhado especificamente para as necessidades das pequenas
e médias empresas, permitindo a gestão online da informação de
uma forma mais imediata. O produto ainda não está acessível, mas
é sabe-se que a versão beta deverá ficar disponível em 2006.
As aplicações do Office na internet serão mantidas por meio de
sistemas de assinatura e anúncios. Bill Gates não se pronunciou
acerca da possibilidade de o Word e Excel virem a ficar disponíveis
na web.
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Pequenas remessas para Portugal

Quase sem valor
António Vallacorba
Longe vão os dias nas nossas
terras de origem quando por esta
altura do ano - e não só -, se aguardava com compreensível expectativa a chegada do correio com
notícias de familiares e amigos a
residir nos Estados Unidos e Canadá, redobrando-se ainda mais o
agrado com a descoberta, dentro
da carta, de alguma nota (ou
cheque) de cinco, dez ou vinte
dólares para “ajuda do jantar da festa”, como se dizia e se diz daqui.
Isso, claro, era nos tempos do escudo, que vinha às centenas para
casa depois de cambiados os dólares, e, portanto, como todos
sabem, sempre dava um jeito nas magras economias de quem
recebia a oferta.

pessoas, se tem mostrado muito mais forte quer em relação ao dólar
canadiano, quer ao americano.
Muito embora por várias vezes alguns meus familiares me
tivessem chamando à atenção para a insignificância que
presentemente representa o envio de alguns dólares depois da
conversão para euros, a verdade é que nunca me apercebi
exactamente do verda-deiro impacto dessa desvalorização e, para
cúmulo, dos custos da transacção bancária, reduzindo
substancialmente no valor do que daqui com tanto empenho se
manda para lá.
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reduzir os 35 dólares para apenas 9,29 euros! (15 dólares, mais ou
menos).
Para benefício das pessoas interessadas, o AE esclarece que para

Finalmente, uma interes-sante reportagem do jornal Atlântico
Expresso (AE), de S. Miguel, veio trazer agora algu-ma luz sobre
o assunto.

moeda estrangeira, e de acordo com o que conse-guiu apurar, o
Banco Comercial dos Açores é que pratica as taxas mais baratas,
que não chegam a ultrapassar os 3 euros por transacção.
Conforme conclui, portanto, o valor das pequenas remessas de
dinheiro do estrangeiro “deixou de compensar”, e uma fonte
contactada pelo AE disse mesmo que “muito negócio cambial está
a ser feito no mer-cado paralelo para fugir às altas comissões dos
bancos”.

Hoje, tudo mudou com a entrada da moeda única, o euro, que,
para bem ou para mal da economia nacional, mas mais assim a das

Com o título de “Cheques estrangeiros de baixo valor - Nem vale
a pena trocar”, o artigo conta o caso de uma empresa micaelense
que rece-beu, do Canadá, um cheque de 47,88 euros, mas para o
depo-sitar na sua conta, essa firma teve de pagar 15,60 euros, ou
seja, recebeu apenas 32,28 euros.
Continuando, diz que a situa-ção, no entanto, se torna mais
caricata, se se tratar de um cheque em moeda estrangei-ra. E
aponta para este exemplo de alguém que recebeu um cheque de
de 35 dólares cana-dianos. Com o valor do euro em 1,405, aquele
montante resul-tou em 28,89 euros. O banco, por sua vez, aplicou
uma comis-são de 15%, que, com o custo do imposto de selo, fez

“A solução - sugere - é cada vez mais o recurso à nota do banco
que é trocada ‘parti-cularmente’ e vendida, poste-riormente, aos
muitos visitantes dos Açores que se deslocam aos EUA e Canadá”.
Pela experiência que tive recentemente com a emissão de um
cheque em euros para S. Miguel, cuja transacção me custou
apenas 6,5 dólares, talvez que a solução ideal passe exactamente
pela compra de euros em nota num banco local, sugeitar-se ao risco
que repre-senta o seu envio por carta normal, ou, então, e porque
o segu-ro morreu de velho, registar essa carta, ao custo de cerca
de 4 dólares.
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Comemorando John Lennon
Toda a obra a solo de John Lennon estará, a partir do mês de Dezembro, disponível em exclusivo na
internet. O músico torna-se assim no primeiro membro dos Beatles a ter na web todo o material composto
em nome próprio.
Comemorando os 25 anos da net desde o início do mês de uma possível disponibilização
morte de John Lennon, os fãs do Novembro, altura em que foi dos temas dos Beatles para
lendário vocalista dos Beatles incluído no catálogo digital da download, segundo um portapoderão desfrutar das suas mú- EMI o CD duplo «Working voz da editora. De salientar
sicas a solo através da internet. Class Hero». Como álbum, esta que, até agora, nenhum registo
De acordo com um comuni- nova compilação não obteve, no da banda está acessível em
cado da EMI Music, estes temas entanto, as vendas esperadas, serviços legais da internet.
ficarão à disposição dos utiliza- com apenas 32 mil exemplares
O lançamento digital da obra
dores da rede para serem des- vendidos nas últimas cinco de John Lennon coincide com
semanas.
carregadas de forma legal.
o seu 65º aniversário, comemoEntretanto, a EMI está a rado em Outubro, e com os 25
“Estou muito feliz por a sua
música estar agora disponível negociar com a Apple Corps anos do seu assassinato.
para uma nova geração de fãs.
As novas tecnologias sempre o
acompanharam e, por isso mesmo, imagino que John iria adorar participar nesta iniciativa”,
afirmou a sua viúva, Yoko Ono,
no mesmo comunicado.
O material a ser disponibilizado vai desde o primeiro
disco a solo, com a banda Plastic Ono, até músicas como
«Imagine» e «Double Fantasy». De acordo com a EMI
Music, os temas estarão acessíveis em serviços como o Napster, Rhapsody, MSN Music e
Yahoo Music Unlimited. Disponíveis estarão também algumas canções que poderão ser
descarregadas directamente
para os telemóveis.
Muitas das músicas a solo de
John Lennon já estão na inter-

Sonhos de uma noite de Verão
Henrique Laranjo está no
mundo da hotelaria há 31 anos.
A cumplicidade que personaliza o contacto com o cliente
é a sua paixão.

nos momentos marcantes.
O empresário que está por
detrás desta aposta é também
um embaixador dos produtos
regionais do Quebeque ao nível

“Chez le Portugais” é o seu
mais recente investimento e um
dos conceituados restaurantes
do Boul. St-Laurent, em Montreal. A qualidade passou a ser
a palavra chave para o negócio.
Apostou na formação de toda a
sua equipa, de forma a que o
cliente casual se transformasse
num amigo da casa. O serviço
de “traiteur” tem levado a
qualidade do seu trabalho e
sabores aos mais variados pontos da cidade, não só para
grandes eventos, nomeadamente o Festival de Cinema,
como também para empresas e
particulares que gostam de
servir os seus clientes e amigos

da gastronomia, e dos bons
vinhos portugueses, da música
portuguesa ao vivo e exposições
de pintura e fotografia.
Naturalmente num passeio
pelo bairro português, era hora
também de alimentar o corpo.
O restaurante “Chez le Portugais” estava ali ao lado com
espectáculo; entrei e fiquei até
ao fim. A música popular esta
ali, nas vozes de alguns artistas
da Tuna de Oiro, da Universidade dos Tempos Livres da
Missão Santa Cruz, conduzidos
por Filomena Amorim, nome
conhecido do meio musical
português e canadiano, acompanhados pelo artista Fran-

Manuel Rodrigues
cisco Raimundo, vindo de Portugal. Como diz o poeta, o sonho
comanda a vida. Nesta noite,
lembrámo-nos dos enredos da
vida, onde tudo tem cor, músi-

ca, sabores e lágrimas. Este
espectáculo de música popular
passou!... Mas a verdade é que
o senhor Henrique Laranjo fica
igual a si próprio, todos os dias
no mesmo local, com o mesmo
empenho, acompanhado por
toda a sua equipa, que partilha
os momentos de felicidade, em
cada momento de sabores e
convívio – e isso é contagia e dá
vontade de voltar.
Quer se venha em negócios,
quer se venha em turismo ou
para uma reunião na segunda
sala. Enfim, uma variedade
para agradar a todos os gostos!

Pelo menos 128 morrem
em queda de avião no Irã
Pelo menos 128 pessoas morreram na
queda de um avião militar em Teerã, capital
do Irã, ontem, terça-feira.
O avião tentava fazer um pouso de emergência
no aeroporto de Mehrabad quando se chocou
contra um prédio de 10 andares, em uma área
residencial intensamente povoada. O impacto
provocou uma forte explosão, incendiando o
edifício. Todos os 94 passageiros e tripulantes do
avião morreram.
Emergência
O C-130 havia acabado de levantar voo do
aeroporto de Mehrabad quando o piloto
informou que havia uma emergência e tentou
voltar. Ele aparentemente perdeu o controle do
avião quando tentava pousar. O avião deveria
seguir para Bandar Abbas, no sudoeste do Irã, e
levava a bordo mais de 70 jornalistas e fotógrafos
que iam cobrir exercícios militares na região.
Uma testemunha contou ter percebido que algo
estava errado pouco antes de o avião se chocar
contra o edifício. “Nós estamos acostumados
com aviões, mas eu pensei: ‘Meu Deus, esse aí
parece que vai bater’. Logo depois o avião se
chocou contra o prédio com um barulho enorme
e a fumaça começou a subir.” Acredita-se que a
Força Aérea do Irã tenha 15 aviões americanos

do modelo C-130 em operação, comprados antes
da Revolução Islâmica de 1979 e do boicote
americano ao Irã. Em 2003, um outro avião
militar do Irã caiu no sudeste do país, causando
a morte de todos os 276 guardas revolucionários
a bordo, além da tripulação.
As autoridades atribuem o alto número de
acidentes à falta de peças de reposição para os
aviões, por causa das sanções americanas.
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Neve no deserto?

Complexo

Complexo em Dubai tem pistas de esqui e teleférico (BBC)
Neve artificial

A área coberta de neve é equivalente a três campos de futebol,
e as pistas foram construídas dentro de um tubo gigante de metal,
a uma altura de cerca de 25 andares. O complexo está em uma área
que tem temperaturas médias de 25ºC no Inverno e de até mais
de 40ºC no Verão.
Teleférico
A temperatura dentro do complexo
em Dubai será mantido em -1ºC ou -2ºC.
A roupa e o equipamento completo
serão fornecidos como parte do preço
da entrada, $ 40 canadianos (30 Euros).
Isso inclui casacos pretos estofados que
vão até o joelho para os árabes que
preferem usar kandoura, a roupa
tradicional, para visitar o parque. No
entanto, é proibido usar os vestidos
tradicionais para esquiar.

Dubai, no Golfo Pérsico, inaugurou o maior parque de desportos
na neve do mundo dentro de um espaço fechado. O parque foi
construído em pleno deserto, sobre dunas, e as pistas serão
cobertas com neve durante todo o ano. Há pistas de diversos graus
de dificuldade, teleférico e cadeirinhas, tudo como qualquer
estação de esqui.

Prática
Qualquer pessoa que quiser esquiar
terá que comprovar sua capacidade antes
de ter permissão para começar a praticar.
A neve é feita com um canhão de alta
pressão que joga água na atmosfera
mantida em temperaturas em torno de
zero por refrigeradores situados acima e
abaixo das pistas.

Criança infectada
com a gripe das aves

Menina chinesa, de 10 anos,
tem estado com febre alta
O Governo chinês anunciou
ontem mais um caso humano
de gripe das aves, detectado
numa menina de 10 anos no sul
do país, elevando para quatro o

número de infectados pelo
vírus H5N1.
A criança, chamada Tang,
vive em Ziyuan, na região de
Guangxi, informou a agência
noticiosa Nova China, citando
o Ministério da Saúde. A menor

(SIC & Lusa)
tem estado doente com pneumonia e febre alta desde 23 de
Novembro e submetida a tratamento de urgência, adiantou a
mesma fonte.
Duas camponesas na província oriental de Anhui morreram da doença em Novembro,
depois de terem estado em
contacto com galinhas infectadas. Na província central de
Henan adoeceu também um
rapaz de nove anos, mas recuperou e já teve alta do hospital.
A China revelou a existência de
um total de 25 casos de gripe
das aves desde 19 de Outubro.
Dezenas de milhões de galinhas, patos e gansos foram
seleccionados e vacinados,
numa tentativa de prevenir
uma epidemia.

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688
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Tobogã
O parque tem também pistas para tobogã
na neve, trenó e uma
escola de esqui. O “resort” de CAN $ 315 milhões (230 milhões de
Euros) é o último projecto nos Emirados Árabes Unidos em um
esforço para atrair cada
vez mais turistas ao país.
Deserto
“Neve no deserto é uma experiência única, principalmente para
moradores que nunca viram neve”, diz o presidente do complexo,
Phil Taylor. Até agora, Dubai era um dos destinos para turistas
que procuravam praias e calor. As pistas de esqui devem se tornar
um lazer bastante procurado pelos residentes no país, especialmente durante o quente Verão de Dubai.
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Biografia: A vida e a obra de Paulo Coelho I
Paulo Coelho mudou de vida quando percorreu pela primeira
vez o Caminho de Santiago, na Espanha, em 1986. Antes disso,
viveu como hippie, viajou pelo mundo, internou-se por imposição
dos pais numa clínica psiquiátrica, flertou com a magia negra,
virou roqueiro, produziu frases rebeldes em parceria com Raul
Seixas, conheceu os porões da ditadura, foi preso e torturado
durante o regime militar.
A experiência na Espanha o levaria a escrever O Diário de um
Mago’’e O Alquimista. Os dois livros viraram best-sellers, mataram
o hippie e lançaram um dos maiores vendedores de livros do

planeta. As obras de Paulo Coelho, divulgadas sobretudo em
recomendações boca a boca, explodiram nas listas de mais
vendidos, na contramão da acidez dos críticos brasileiros. Paulo
tornou-se o centro de uma polêmica: faz livros de ficção ou de autoajuda? Pouco importa. As histórias conquistaram uma legião de
fãs anônimos e famosos. Na segunda categoria cintilam Madonna,
Julia Roberts e Isabelle Adjani. Fato notável em sua vida foi o de
ter sido o primeiro escritor não muçulmano que visitou o Irã desde
a revolução islâmica de 1979.
Paulo Coelho nasceu no Rio
de Janeiro, Brasil, em 1947, no
seio de uma família de classe
média, filho de Pedro, engenheiro, e de Lígia, dona de casa
de fortes crenças católicas. Aos
sete anos ingressou no colégio
jesuíta de Santo Inácio, no Rio de
Janeiro, experiência que despertou nele um ódio pela prática
religiosa dogmática e obrigatória. Embora não suportasse
rezar nem ir à missa, foi nos
corredores do colégio que descobriu a sua vocação de escritor.
Ganha o seu primeiro prêmio
literário num concurso de poesia
da escola.
Os pais de Paulo, esperando

que ele venha a ser engenheiro, desencorajam a sua dedicação à
leitura. Paulo começa a desafiar as normas estabelecidas pela
família. O seu pai interpreta o comportamento como um sintoma
de doença mental e, quando Paulo tem apenas dezassete anos,
interna-o duas vezes num hospital psiquiátrico, onde o submetem
a terapia de eletrochoque.
O prontuário da primeira internação descreve em detalhes o
comportamento do adolescente: ‘’Segundo o pai, o paciente vem
apresentando modificações psicológicas, principalmente no que
se refere à conduta. Tornou-se agressivo, irritável, hostilizando
abertamente os genitores. Até politicamente mostra-se contrário
aos pais. Na escola, vem decaindo progressivamente e fala em
largar os estudos’’. Um comportamento que a maioria dos pais
resolveria hoje cortando mesadas ou dando castigos. O médico
Benjamim Gomes diagnosticou como uma ‘’anomalia de
personalidade que trazia latente a possibilidade de Paulo se tornar
um esquizofrênico’’.
Trinta anos depois de ter passado por estas experiências, Paulo
Coelho revive-as ao escrever Veronika Decide Morrer.
Os anos hippies, Raul Seixas e a ditadura
Passado este período difícil, Paulo começa a estudar
Direito, mas pouco tempo
depois abandona os estudos
para dedicar-se ao teatro e ao
jornalismo. Sua trajetória
como autor inclui trabalhos
em jornais, roteiros para
curta-metragens, direção
cênica e composição de canções.
Vive-se a década de sessenta, e o mundo inteiro
assiste à explosão da revolução hippie. No Brasil, apesar
da repressão da ditadura
militar, fazem-se sentir as novas tendências. Paulo usa o cabelo
comprido e anda sem identificação, numa atitude de desafio à
autoridade. Experimenta drogas durante algum tempo, querendo
viver a experiência hippie com a maior intensidade possível. A sua
paixão pela escrita leva-o a fundar uma revista literária da qual são
publicados apenas dois exem-plares.
Nesta altura, conhece Raul Seixas e começa a escrever as letras
das suas canções. O segundo disco da dupla alcança um sucesso
espantoso, chegando a vender mais de 500 000 cópias; é a primeira
vez que Paulo ganha muito dinheiro com o trabalho artístico. Até
1976 cria mais de sessenta músicas com Raul - juntos revolucionam
o panorama do rock brasileiro.
Em 1973, a dupla ingressa na Sociedade Alternativa, uma
organização que se opõe à ideologia capitalista, defende a
liberdade a todos os níveis e está associada à prática da magia
negra. Paulo Coelho falará mais tarde destas experiências em As
Valquírias . Neste período, o regime ditatorial considera-a uma
ameaça e os dois são presos. Raul é libertado pouco tempo depois,

mas Paulo fica encarcerado durante mais tempo por ser
considerado o ‘’cabeça’’ do grupo. Ele é torturado durante dias.
O que o salvou de ser assassinado, diz, foi o fato de ter alegado estar
louco, usando, para o confirmar, o seu internamento em hospitais
psiquiátricos. Esta experiência marca-o profundamente. Decide,
então, aos vinte e seis anos, ser ‘’normal’’. Consegue um emprego
na editora discográfica Polygram, onde conhece a primeira mulher
com a qual se casaria.
O escritor e o seu espiritualismo
Em 1977 muda-se com a sua mulher para Londres, onde começa
a dedicar-se à escrita, sem muito sucesso. No ano seguinte
regressa ao Brasil, onde trabalha como executivo para outra
editora discográfica, a CBS. Após três meses, deixa o emprego e
separa-se da mulher.
Em 1979 reencontra a artista Christina Oiticica, uma velha
amiga, com quem virá mais tarde a casar e com quem permanece
até hoje. O casal viaja pela Europa. Visitam o campo de
concentração de Dachau, na Alemanha, onde Paulo tem uma
visão em que lhe aparece a figura de um homem. Dois meses mais
tarde encontra esse homem num café em Amsterdã. O homem,
cuja identidade Paulo nunca quis revelar, partilha com ele
experiências e vivências e sugere-lhe um reencontro com o
Catolicismo.
Paulo começa a estudar a linguagem simbólica do Cristianismo.
O homem desafia-o também a fazer a peregrinação a Santiago de
Compostela. Em 1987, um ano depois de fazer o Caminho de
Santiago, Paulo Coelho escreve o seu segundo livro, O Diário de
um Mago. O primeiro, Arquivos do inferno, editado por ele mesmo,
foi lançado em 1982. Sem repercussão, Paulo mandaria recolhêlo. O Diário de Um Mago narra a sua experiência espiritual da
peregrinação e revela a presença da magia e do extraordinário na
vida das pessoas comuns. É publicado por uma pequena editora
brasileira e, embora não tenha muita repercussão junto da crítica,
alcança algum sucesso de vendas.
O fenômeno alquimista

Esta foto é um presente da revista francesa Paris Match a Paulo
Coelho. Durante uma reportagem no deserto, encontraram este
beduíno lendo O Alquimista
Seu estilo simples imbuído de uma inspiração mística e ânimo
espiritual, resultado de uma série de experiências em sociedades
secretas e religiões orientais da sua fase hippie, conquistou
multidões e o tornou um dos maiores best-sellers do mundo.
Em 1988 escreve O Alquimista, resultado da sua dedicação de
mais de uma década ao estudo da Alquimia. Conta a história de
Santiago, um pastor andaluz que deixa tudo para seguir uma visão.
A sua primeira edição vende apenas 900 exemplares e a editora
decide não reeditar o livro. Paulo procura, então, uma editora
maior, a Rocco, que se interessa pela sua obra e publica, em 1990,
o seu romance seguinte: Brida, uma história sobre a conquista dos
dons que todos possuímos, centrada na personagem de uma jovem
que se inicia no mundo da magia. Com a publicação deste livro,
que finalmente atrai a atenção da imprensa, O Alquimista e O
Diário de um Mago chegam ao topo das listas de best-sellers. O
Alquimista é o livro mais vendido da história do Brasil, entrando
para o livro dos recordes do Guiness.
O êxito de O Alquimista nos Estados Unidos, onde foi lançado
em 1993 com uma tiragem inicial de 50 000, a maior já feita de um
livro brasileiro no país, marca o início da carreira internacional de
Paulo Coelho. O livro é um dos mais importantes fenômenos
literários do século XX. Chegou ao primeiro lugar da lista dos mais
vendidos em 18 países, e já vendeu mais de 11 milhões de
exemplares. Foi fonte de inspiração de vários projetos - como um
musical no Japão, peças de teatro na França, Bélgica, USA,
Turquia, Itália, Suíça, foi tema de duas sinfonias (Itália e USA), e
teve seu texto ilustrado pelo famoso desenhista Moebius (autor,
entre outros, dos cenários de O Quinto Elemento e Alien). Uma
comunidade norueguesa, Arendal, deu o livro O Alquimista a
todos os funcionários públicos, como maneira de estimular um
novo tipo de pensamento. Vários cursos de MBA, como The Graduate School of Business of the University of Chicago, recomenda o
livro no seu currículo de leitura. Também foi adotado em escolas
de mais de 30 países, como França, Itália, Portugal, Brasil, Taiwan,
Estados Unidos, Espanha, Argentina, México, Polônia, Suíça,
Gréssia, Rússia, entre outros. Agora, irá virar filme pela Warner
Brothers, com direção de Laurence Fishburne, o Morfeu de
Matrix.
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Estas são de graça...
A Loira e o Pai Natal
Uma loira telefona para o Pai Natal:
- Eu queria falar com o Pai Natal.
- É o próprio.
- Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?
Reis Magos
O que se teria passado, se, em vez de três Reis Magos, tivessem
sido três Rainhas Magas?
- Teriam perguntado como chegar ao local e teriam chegado a
horas.
- Teriam ajudado no parto e deixado o estábulo a brilhar.
- Teriam ainda preparado uma panela de comida e teriam trazido
ofertas mais práticas.
Mas quais teriam sido os seus comentários ao partirem?
- Viste as sandálias que a Maria usava com aquela túnica?
- O menino não se parece nada com o José!
- Virgem! Pois está bem! Já a conheço desde o liceu!
- Como é que é possível que tenha todos esses animais imundos
a viver dentro de casa?
- Disseram-me que o José está desempregado!
- Queres apostar em como não te devolvem a panela?
Cão
Debaixo de uma árvore de natal, toda iluminada, diz um cão ao
outro:
- “Finalmente, puseram luz no wc !”

Sabia que...
- A quadra natalícia não se resume a um ou dois dias, mas sim
aos 12 dias que se situam entre o Natal e o dia de Reis, já na
Época Medieval assim o era;
- Os postais de Natal surgiram em 1843, o seu criador foi John
Callcott Horsley, este criou o primeiro postal de Natal a pedido
de um amigo;
- Os pratos de Natal têm origem Medieval.
Cada país tem as suas comidas tradicionais
para o Natal, sendo grande parte destas são
feitas com frutos secos, já que estes eram uma
especialidade de Idade Média;
- O azevim era uma planta sagrada para os
druidas, na cultura celta.
- Em alguns países são atribuídos nomes às
renas que puxam o trenó do Pai Natal. Na
tradição anglo-saxónica existem oito renas:
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder e
Blitze. Posteriormente, acrescentou-se uma outra rena de
nome.
- Rodolfo, esta tem a particularidade de ter um nariz vermelho
que brilha, logo ela é a rena que lidera no trenó, já que
consegue iluminar o caminho. A criação de Rodolfo deu-se em
1939, para um anúncio de Montgomery Ward Company.

Foto da semana
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O Nascimento de Jesus
1
Por aqueles dias, saiu umédito da parte de César Augusto, para
ser recenseada toda a terra. 2Este recenseamento foi o primeiro
que se fez, sendo Quirino governador da Síria. 3E iam todos
recensear-se, cada qual à sua própria cidade. 4 Também José
deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judéia, à
cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da linhagem
de David, 5a fim de recensear-se com Maria, sua mulher, que se
encontrava grávida. 6E quando eles ali se encontravam,
completaram-se os dias de ela dar à luz 7 e teve o seu filho
primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoira,
por não haver lugar para eles na hospedaria. 8Na mesma região
encontravam-se pastores, que pernoitavam nos campos
guardando os seus rebanhos durante a noite. 9 O anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles, e
tiveram muito medo. 10Disse-lhes o anjo: “Não temais, pois vos
anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo: 11Hoje,
na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias,
Senhor. 12 Isto vos servirá de sinal para o identificardes:
encontrareis um Menino envolto em panos e deitado numa
manjedoura.” 13De repente, juntou-se ao anjo uma multidão de
exército celeste, louvando a Deus e dizendo:
14 “
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de Seu
agrado.” 15Quando os anjos se afastaram em direcção ao Céu, os
pastores disseram uns aos outros: “Vamos então até Belém e
vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.”
16
Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o Menino,
deitado na manjedoura. 17E quando os viram, começaram a
espalhar o que lhes tinham dito a respeito daquele Menino. 18Todos
os que os ouviram se admiraram do que lhes disseram os pastores.
19
Quanto a Maria, conservava todos essas coisas ponderando-as
no seu coração. 20E os pastores voltaram glorificando e louvando
a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, segundo lhes fora
anunciado. (Lucas 2,1-20)

História Antiga
Era uma vez, lá na Judeia, um rei.
Feio bicho, de resto:
Uma cara de burro sem cabresto
E duas grandes tranças.
A gente olhava, reparava e via
Que naquela figura não havia
Olhos de quem gosta de crianças.
E, na verdade, assim acontecia.
Porque um dia,
O malvado,
Só por ter o poder de quem é rei
Por não ter coração,
Sem mais nem menos,
Mandou matar quantos eram pequenos
Nas cidades e aldeias da nação.
Mas, por acaso ou milagre, aconteceu
Que, num burrinho pela areia fora,
Fugiu
Daquelas mãos de sangue um pequenito
Que o vivo sol da vida acarinhou;
E bastou
Esse palmo de sonho
Para encher este mundo de alegria;
Para crescer, ser Deus;
E meter no inferno o tal das tranças,
Só porque ele não gostava de crianças.
(Miguel Torga)

David e Fernanda

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

40ANOS
1963-03

Tomb Raider 3?

Parece que já estão abertas as negociações entre a empresa
criadora do jogo e a produtora de cinema Paramount Pictures
mas ainda não há luz verde.
A empresa SCI detentora do lendário jogo Tomb Raider,
está em negociações para os direitos de exibição do filme.
Tudo aponta que poderá ser uma realidade o terceiro filme
porque a actriz Angelina Jolie manifestou mais uma vez o seu
interesse em voltar a ser Lara Croft.
Os dois primeiros filmes renderam mais de 400 milhões de
dólares em todo o mundo, são números animadores e
provavelmente motivos fortes para pensar num terceiro filme.
A empresa criadora de Tomb Raider foi a Eidos mas no inicio
do ano a empresa foi comprada pela SCI, passando a ser a
nova representante dos jogos produzidos pela Eidos.

Mistura explosiva
O Actor Jim Carrey e o
realizador vão trabalhar
juntos no filme de acção /
aventura, esta união promete um resultado explosivo. Belive It or Not! é o
nome do filme que vai juntar dois dos mais notáveis
de Hollywood, o filme é baseado nos artigos de Robert Ripley,
um explorador e cronista de jornal que criou, Ripley’s Believe
It or Not?.
O explorador Robert Ripley é um explorador e um fascinado
por acontecimentos inexplicáveis. O explorador percorreu o
mundo inteiro e divulgou os casos mais estranhos, artefactos,
vestígios arqueológicos que nos levam para além da imaginação, um tipo de “National Geographic” do mundo
fantástico. Estas crónicas foram de tal forma um sucesso que
os museus americanos e em todo mundo tiveram uma procura
maior para que as pessoas vissem os artefactos divulgados por
Robert Ripley. Neste momento Believe It or Not, é um caso de
sucesso, uma referência em muitos museus e as suas
descobertas são divulgadas em jornais, programas de rádio
e série de televisão. Segundo a Veriety o filme tem previsto o
inicio da produção em Londres no mês de Outubro de 2007.
O argumento baseará nas descobertas fantásticas de Robert
Ripley. Será escrito por Burton e Carrey mal a produção de
“Noiva Cadáver” termine. Vamos ver o resultado desta equipa
bombástica, para conhecer melhor o possível resultado visite
o mundo de Ripley.

Teaser de
«Piratas das Caraíbas 2»
O filme promocional de
Piratas das Caraíbas 2 vimos
e promete ser bastante divertido, pelas imagens penso que vai fugir à regra das
sequelas.
O site Yahoo! colocou online o primeiro filme promocional, pelas imagens promete ser um segundo grande êxito. A equipa responsável pelo primeiro filme
mantém-se com Gore Verbinsky na realização e Johnny Deep, Keira Knightley e
Orlando Bloom nos principais papeis.
Piratas das Caraíbas 2 tem estreia prevista para o verão de
2006.
http://movies.yahoo.com/
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CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

ARCA

EM 6 DEZEMBRO 2005

1EURO=1.3647
Consulado Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: 514.499.0359

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso
514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.844.0161
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Hosp. Montreal para Crianças 514.934.4400
Informação Montreal
514.872.1111
Normas do trabalho
514.873.7061
Recolha de lixo e urgências 514.872.3434
Serviço Interculturais
514.872.6133
Sun Youth, Serviços de Urgência 514.842.6822
Urgências sociais
514.896.3100
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse
514.435.0301
Ass. Port. do West Island
514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família
514.982.0804
Centro Port. de Referência 514.842.8045
Centro Com. do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental Port de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Montreal 514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano
514.844.6371
Filar. Portuguesa de Mtl.
514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão de Nossa Sra Fátima 514.687.4035
Rancho Folc. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sp.Mtl e Benfica
514.273.4389
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

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

ENSINO ESCOLAR
514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.287.3370

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

CH TV
Portugalíssimo
Rádio Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.842.0591
514.845.6028

NOTÁRIOS

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

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

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

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

CLÍNICAS

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

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

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

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
514.277.7778
514.862.2319
ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval 514.595.1500
Víctor Marques
514.570.9857

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

HOTEL

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

IGREJAS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.
514.484.3795

MÁQUINAS DE COSTURA

RÁDIO E TELEVISÃO

QUIROPRATAS

MÓVEIS

MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert
514.271.6452

MONUMENTOS

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

514.710.0132

514.985.2411

OURIVESARIA

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
514.288.3019

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

PADARIAS

514.288.2082

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

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

†
351-1716

RESTAURANTES

CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.
514.858. 6030
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

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

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Jeremias Pereira Dutra

Faleceu em Laval, no 29 de Novembro de 2005, com
81 anos de idade, Jeremias Pereira Dutra, natural de
Santo António, Nordestinho, São Miguel, Açores,
esposo de Maria Alzira Pacheco.
Deixa na dor sua esposa, suas filhas Maria Gabriela
(John Seim) e Sandra (Stephane Barsalou), suas
netas Sequoia e Sidonie, cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar sexta-feira, 2 de Dezembro, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Cantinho da poesia
Sorrir à vida
Ao nascer uma criança,
É uma alegria, que felicidade
Ao ver sua cara,
Tão inocente, tão pura, tão mágica
Que beleza, é um presente que Deus mandou.
Quando morre um ser querido
Que tristeza por esta perda
E nada faz passar este grande vazio
Esta tão grande dor.
Por vezes a vida é tão injusta
Vem a morte e não escolhe
Nem idade, nem nada
Chega... e escolhe quem ela quer.
Por isso há que aproveitar, enquanto vivemos.
Aproveitar cada dia, cada momento
Sem maldade, sem rancor, sem inveja
Parar de criticar uns aos outros.
Perdoar aquele que nos ofendeu
Estender a nossa mão
Ajudar a quem precisa
Nunca julgando a pessoa pela aparência
Procurando a beleza interior de cada um
Sorrir à vida, para fazermos um mundo melhor
Porque no final... todos temos o mesmo fim.
Lucia Calisto
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

EMPREGOS
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
para enquadramento de
portas de metal.
700 boul. Industrial
BLAINVILLE
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207
Vendedor (a) para loja no centro da
cidade, para trabalhar com o público
e com a caixa registadora. Falar
francês e inglês. Ter completado o
secundário 5. Damos formação.
Tempo parcial ou inteiro. Pessoas
sérias. Sílvia (514) 842-2921
Condutor, a tempo inteiro, para
companhia de distribuição de produtos
alimentares.
(514) 845-0164
Precisa-se costureiro (a) para
lavandaria em Longueuil, para
pequenos consertos e para atender
ao balcão. (514) 246-9895
Senhora para fazer limpeza. Três
vezes por semana. Das 9h às 15h.
(514) 893-6656
ou (514) 893-6656
Procura-se padeiro.
Telefonar para o (514) 385-4361

Pessoa para cuidar (“concierge”) de
um bloco de apartamentos, em
Montréal. Deve residir. Salário a
discutir. (514) 276-3523 ou
(514) 758-2111
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.
Padaria Medeiros
(514) 277-9290
Senhora para limpar casa, às quintasfeiras. Deve falar Inglês e ter
experiência.
(514) 279-8967
Tony’s Café Unique
Procura rapariga para trabalhar num
café-bistro situado na rua Ontario.
(514) 721-7755 ou enviar CV
por fax: (514) 523-2288

VENDE-SE
Frigorífico $540, fogão $360 e máquina
de lavar roupa $300, todos em muito
bom estado. Motivo de retirada.
(514) 527-3090

Casa comercial e residencial
antiga muito grande, com garagem
espaçosa, no centro de Carvalhelhos, conselho de Boticas,
Portugal. Preço: 25000 Euros.
Aceitam-se ofertas sérias, em
Euros o dólares cana-dianos, em
carta fechada:

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

6980, Ch. Côte-St-Luc
#109, Montréal (PQ),
H4V 3A4
(514) 482-5229

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar (514) 830-7942

DIVERSOS

RESTAURANTE

BCE Sobe Taxas de Juro do Euro –
Crédito à habitação em Portugal mais caro
O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, na reunião
de dia 1 de Dezembro subiu as taxas de referência em 0.25%, naquela
que foi a primeira subida das taxas de juro em cinco anos. Na
sequência desta decisão, a taxa refi (a taxa a que o BCE empresta
fundos aos bancos europeus) subiu para 2.25%. A última vez que o
BCE tinha subido as taxas de referência foi em Outubro de 2000,
quando a taxa refi atingiu 4.75%.
As razões apontadas para a subida prendem-se com a necessidade
de “normalizar” as taxas de juro num cenário de melhoria das
condições económicas na zona euro e de aumento das pressões
inflacionistas.
O nível de 2.0% que prevaleceu ao longo dos último dois anos e meio
constituiu o nível mais baixo em quase seis décadas e, como o
Presidente Trichet fez questão de realçar, foi mesmo inferior ao nível
de taxas alguma vez fixado pelo Banco Central Alemão, considerado
uma referência enquanto guardião da estabilidade do preços. Este
nível tinha sido adoptado em Maio de 2003, quando os vários bancos
centrais do mundo estavam preocupados com riscos de deflação (ou
seja, com riscos de uma queda generalizada dos preços).
Na Europa, ao longo dos dois últimos anos, o BCE tentou por várias
vezes elevar as taxas de juro, mas a debilidade da retoma (num cenário
de “falsa partida” em 2004) impediu a concretização dessa decisão.
No entanto, desde Junho deste ano que as condições económicas na
Europa têm vindo a dar sinais progressivos de recuperação da
actividade, como temos dado conta em “Comentários” anteriores. O
BCE encontrará maior suporte para a decisão na melhoria mais
generalizada que se tem verificado ao nível do mercado de trabalho,
com a taxa de desemprego a reduzir-se de quase 9% no início do ano
até 8.3% em Outubro. Embora parte dessa melhoria decorra de
medidas governamentais de criação de emprego, houve já uma criação
razoável de novos postos de trabalho, o que contribuiu ligeiramente
para uma melhoria da confiança dos consumidores.
Por outro lado, o BCE revela-se progressivamente mais preocupado
com os riscos resultantes de manter taxas de juro tão baixas durante
um período de tempo tão prolongado. É visível um forte crescimento
do crédito ao sector privado, com destaque para o crédito hipotecário
(que cresce mais de 10% em termos homólogos), sendo que há um
aumento progressivo do peso das novas hipotecas a taxa variável, e
nalguns países, como a Espanha e a França, é igualmente visível uma
maior valorização dos activos imobiliários.
O BCE revela-se ainda preocupado com a permanência da inflação
acima do limite de 2.0%. Embora parte decorra dos preços do petróleo,
a subida ocorrida ao longo dos dois últimos anos é cada vez mais vista
como um fenómeno permanente, o que deve ser tido em conta na
avaliação dos riscos de inflação, na medida em que pesa
significativamente no orçamento das famílias e nas suas expectativas
de inflação.

Perspectivas de actuação
Logo após a subida das taxas de juro, os responsáveis do BCE deram
indicações de que esta decisão não marcava uma série de subidas, como,
por exemplo, a que tem ocorrido nos EUA, onde em cada reunião do banco
central (realizada de seis em seis semanas) foi decidida uma subida de
0.25%, num total de 3 pontos percentuais (para 4.0%).
Com efeito, apesar dos sinais de reanimação da economia, os riscos
permanecem elevados. Os níveis de confiança dos empresários, mas
sobretudo dos consumidores, permanecem em níveis baixos e a incerteza
associada aos preços do petróleo permanece elevada. O crescimento tem,
em parte, dependido das exportações, mas no passado já ocorreram
movimentos de correcção da taxa de câmbio mais acentuados (como no
final de 2004), o que é igualmente um factor de risco. Deste modo, embora
as indicações sejam de que as taxas de juro devem continuar a subir na
zona euro, o processo deve ser suficientemente gradual para que o BCE
não tenha que as alterar em cada reunião mensal. As perspectivas, de
acordo com as previsões mais recentes do BCE, são de que a inflação
permaneça acima de 2% nos dois próximos anos, enquanto o crescimento
deve estabilizar em torno de 2%. Isso permite que a política seja avaliada
em cada reunião.
Esse é o entendimento de mercado. De acordo com as expectativas de
mercado, estão descontadas mais duas subidas, de 0.25% cada, a primeira
a ser adoptada ainda durante o primeiro trimestre do ano, e a segunda
durante o segundo semestre. A taxa refi, deste modo, poderia terminar o
ano de 2006 em 2.75%.
Implicações
A decisão tomada dia 1 reflecte-se já num aumento dos custos das famílias
com os empréstimos obtidos para aquisição de habitação. Considerando
como exemplo um empréstimo no valor de 150 mil euros, com a duração
de 30 anos, o aumento da prestação mensal associado seria de cerca de
20 euros, numa prestação de cerca de 600 euros por mês (não considerando
custos com seguros e outros). Considerando, uma vez mais, o cenário de
mercado, de mais duas subidas para 2.75%, a prestação poderia aumentar
em cerca de mais 40 euros, aproximando-se dos 700 euros mensais.
Tratando-se de uma subida gradual, as famílias terão tempo para se
adaptarem, mas no final o resultado é o mesmo: um maior dispêndio mensal
com o empréstimo da casa. As famílias deverão, deste modo, ter em
atenção o cenário de subida de taxas de juro. Caso contratem um novo
empréstimo, devem ter em conta se podem pagar uma prestação mais
elevada do que a prestação inicial, já que cada 3 ou seis meses há refixação
de taxa de juro. Contudo, existem já novos tipos de empréstimo à habitação
que permitem a fixação da taxa de juro por um período mais longo, que pode
ir até 5 anos. Apesar de poder implicar uma prestação algo mais elevada
num momento inicial (porque uma taxa a 3 ou 5 anos é superior à taxa a
6 meses), tem a vantagem de fixar o valor a pagar mensalmente durante
esse período, independentemente do que aconteça à taxa de juro de
mercado.
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BREVES
FIFA proibe actividade dos
«mundialistas» a partir de
14 de Maio Os jogadores que
participem no Campeonato do Mundo
da Alemanha estão impedidos pela
FIFA de disputar qualquer encontro
pelos seus clubes depois de 14 de
Maio, véspera da entrega dos 23
nomes oficiais de cada selecção.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Título mundial vale 15,9
milhões de euros A selecção
que conquiste o título mundial em
2006, na Alemanha, terá à sua espera
prémio de 24,5 milhões de francos
suíços (cerca de 15,9 milhões de
euros), anunciou esta terça-feira a
FIFA.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Geovanni regressa frente ao
Manchester United Sem Miccoli
e Karagounis, o destaque da chamada
de Koeman vai para o regresso de
Geovanni, que assim poderá ser
opção para a partida na Luz, frente
ao Manchester United, a contar para
a Liga Milionária.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Furtado assina pelo CSKA O
avançado português Furtado, actual
melhor marcador do campeonato
búlgaro, assinou segunda-feira
contrato válido por duas épocas e
meia com o CSKA Sófia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drogba confirma presença
na CAN Didier Drogba, principal
«estrela» da selecção do Costa do
Marfim, confirmou terça-feira que vai
marcar presença na Taça das Nações
Africanas (CAN), a realizar entre 18
de Janeiro e 10 de Fevereiro do
próximo ano, no Egipto.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nuno Gomes ouvido pela Liga
O avançado do Benfica foi ouvido, em
Lisboa, no âmbito do processo de inquérito
relativo ao gesto protagonizado há três
semanas na partida frente ao Braga.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Liga dos Campeões: Kaká
salva Milan. O Milan derrotou o
Schalke 04 por 3-2, com dois golos de
Kaká, e alcançou os oitavos-de-final
da prova. Entretanto, o Chelsea de
Mourinho empatou e o Real Madrid
perdeu.

Dividir para reinar
As surpresas da jornada escreveram-se em tons verdes e
azuis, mas não se registaram no
clássico do Dragão onde FC
Porto e Sporting não foram
além da divisão pontual. O Setúbal, ao vencer em Braga, e o
Belenenses, que infligiu uma
derrota ao Nacional - a primeira
na condição de visitante -,
podem ser apontados como os
grandes destaques da 13ª. ronda da prova, não apenas por
estes resultados, mas, sobretudo, pelas consequências que
os mesmos tiveram no aumento da competitividade no topo
da tabela.

crónicos candidatos ao título,
bem como da surpresa Nacional e do novel candidato Sport-

suportado o peso da cruz no
Restelo, mercê de um golo
involuntário de Meyong, ao

cair do pano, que ditou a primeira vitória de José Couceiro
no comando do Belenenses. O
aproveitamento dos pontos
desperdiçados por alguns dos
concorrentes do topo da tabela
estendeu-se ao Boavista, que
venceu o Penafiel. Deste modo,
a Liga está ao rubro, com o
primeiro classificado e o sétimo
a distarem... seis pontos.
A saga do emblema do Sado
continua e também a consistência do betão armado à frente
da sua grande área. A defesa
menos batida da Europa - mais
dia, menos dia... do mundo Se é verdade que o emblema
sadino ascendeu ao último
lugar do pódio, não é menos
importante o facto de o Benfica
ter ganho pontos em quase
toda a linha. Com o triunfo
tangencial sobre o Marítimo, a
formação orientada por Ronald
Koeman encurtou a distância
que a separava dos outros dois

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivo aos dos bancos
Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

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

Falamos português

ing de Braga.
A recuperação encarnada
iniciou-se logo no primeiro
encontro da jornada, no sempre escaldante clássico entre
dragões e leões. O FC Porto,
agora líder isolado, foi surpreendido pela atitude leonina,
com Deivid - substituto do “indisciplinado” Liedson - a garantir uma vantagem que Jorginho desfez com dificuldade.
Assim, o Benfica ganhou dois
pontos aos rivais graças ao
triunfo no Funchal, minutos
depois de o Nacional não ter

voltou a ser um muro intransponível, desta vez às inúmeras
investidas dos jogadores do
Braga, tendo sido numa falha
da defesa... da casa que os
sadinos edificaram o triunfo.
Com este triunfo, o Setúbal
destronou os bracarenses do
terceiro lugar e Norton de
Matos bateu a marca de pontos
averbados na época passada
sob a batuta de José Couceiro
em toda a primeira volta (24
então, 26 agora)... e ainda faltam quatro rondas para a viragem.

Liga de honra

Deslizes aproveitados no Mar
O Leixões foi o principal beneficiado da 13ª jornada. A goleada
imposta, no Estádio do Mar, ao Marco acentuou a crise de
resultados dos marcuenses e somada aos empates dos primeiros
classificados da tabela resultou na aproximação à linha da frente.
A apenas dois pontos do líder Beira-Mar, que não foi além de uma
igualdade em Moreira de Cónegos, a equipa de Rogério
Gonçalves está firme nas suas intenções de lutar pelo regresso aos
principais palcos.
Numa jornada marcada pelo confronto entre o Covilhã e o
Gondomar, os mais disciplinados do campeonato, os pontos foram
repartidos, mas mesmo assim os serranos seguraram o segundo
posto, tendo logo ali ao pé o Portimonense e Olhanense. O triunfo
obtido diante do Santa Clara manteve o grupo orientado por
Diamantino Miranda em rota ascendente, enquanto na Póvoa de
Varzim os de Olhão não foram além de um nulo e, assim, perderam
uma excelente oportunidade de destronarem os aveirenses.
Depois de na ronda anterior ter vencido no Marco de
Canaveses, por 4-2, desta vez o Estoril, quinto classificado, permitiu
ao Vizela a conquista de um ponto, após golos de Artur Jorge e,
uma vez mais, de Bock. Este é o terceiro jogo consecutivo do
avançado sempre a facturar, tendo em três partidas apontado oito
golos. Em maré de sorte está também o Chaves. O primeiro triunfo
caseiro da época foi obtido ante a Ovarense e quebrou um jejum
de golos que durava desde a quinta jornada.
O Feirense não consegue manter a regularidade de resultados
e na Vila das Aves não deu a volta ao marcador, mantendo-se,
contudo, em zona segura. Barreirense e Maia empataram a uma
bola e ainda não foi desta que perderam o rótulo de aflitos.
Diante da Ovarense, o Chaves quebrou um jejum de golos que
ja durava ha... 650 minutos. O último tento foi marcado na quinta
jornada, disputada a 25 de Setembro no Barreiro, e desde aí
sucederam-se as derrotas e os nulos. A vitória sobre os vareiros foi
também a primeira obtida em casa e com este resultado a lanternavermelha passou para as mãos da equipa de Ovar.

FC Porto despede-se da Europa
O FC Porto empatou em Bratislava a zero com o Artmedia e
despediu-se dos jogos europeus esta temporada. Num relvado
praticamente impraticável, a formação local, que alcançou a
qualificação para a Taça UEFA, mostrou um melhor poder de
adaptação ao estado do terreno.
Num terreno impróprio para o futebol, e debaixo de muita chuva,
o FC Porto não conseguiu adaptar o seu jogo ao estado da relva,
em vários pontos um autêntico lamaçal. O treinador Co Adriaanse
surpreendeu ao colocar o tecnicismo de Diego na equipa principal,
num encontro onde a técnica era impossível de sobressair (um
erro que foi corrigido no início do segundo tempo, com a entrada
de Hugo Almeida para o lugar do brasileiro). O Artemdia acabou
por ser a melhor equipa, já que conseguiu adaptar-se melhor ao
estado do relvado. Uma prova disso foi Vítor Baía, o melhor jogador
do encontro, principalmente no segundo tempo, onde evitou pelo
menos três boas ocasiões de golo. Nota ainda para uma grande
penalidade não assinalada pelo árbitro Markus Merk para a
formação local no decorrer do segundo tempo. Além de Baía,
destaque na equipa portista para Paulo Assunção, um gigante no
meio campo dos dragões. No outro encontro do Grupo H, o
Rangers, perante o seu público, alcançou um empate com o Inter
e alcançou o segundo lugar do grupo, alcançando, juntamente
com a equipa italiana, a passagem para os oitavos-de-final da
competição. Para os locais marcou Lovenkrands, aos 38 minutos.
A equipa de Figo, que foi poupado e nem viajou para a Escócia,
inaugurou o marcador através do imperador Adriano, aos 30.

Hoje às 14h30 na RDS
Benfica - Manchester U.
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O papo está cheio de pontos
mas bolsos continuam vazios

Alemanha e Brasil em Grupos
diferentes nos maiores estádios

O sinal de alerta volta a piscar no Sado. Depois de uma primeira
crise ter estalado recentemente, e de o Conselho de Administração
a ter resolvido, os ordenados no Vitória voltaram a não ser pagos
Dia 5, era dia de pagamento e euros... nem vê-los. Enquanto isso,
a equipa de futebol continua a revelar uma força extraordinária
e saboreia, nesta fase, a vitória em Braga que lhe vale o terceiro
posto na Liga. Notável

A FIFA noticiou em Leipzig que a Alemanha, anfitriã do
Mundial de Futebol de 2006, será colocada no Grupo A enquanto
o Brasil, campeão mundial em título, será cabeça de série do Grupo
F. Haverá assim a garantia de que as duas selecções não se irão
encontrar antes da final agendada para 9 de Julho.

Leonardo Pisculichi oferecido
Leonardo Pisculichi, avançado do Argentinos Juniors, foi
oferecido ao Sporting pelo seu empresário. O jovem argentino (21
anos) destacou-se nas competições do seu país e já provocou a
cobiça de alguns emblemas europeus, razão pela qual, numa
altura em que o mercado está prestes a conhecer o período
intermédio de transferências, o agente FIFA Marcelo Simonian
“apresentou” o seu pupilo aos responsáveis leoninos.
Segundo informações postas a circular na Argentina, o
empresário poderá estar mesmo em Lisboa, com vista a conversar
com os responsáveis da SAD verde e branca sobre uma possível
transferência de Pisculichi - responde pela alcunha de “Piscu” -,
cujo contrato com o Argentinos Juniors termina no final da próxima
época

Semin sobre Maniche:
«Só permanecerá
quem quiser jogar no Dínamo»
Yuri Semin, o novo treinador do
Dínamo Moscovo, admite que não
contará com Maniche, já que o português quer sair da Rússia, e deixa claro
que só quer trabalhar com quem estiver
de corpo e alma no clube, como é o caso
dos ex-portistas Costinha e Derlei.
«Só os jogadores que querem jogar
no Dínamo permanecerão, como Derlei
e Costinha. Eles estão felizes por jogar
para Dínamo e estão prontos para as
batalhas. Ambos compreendem o que se passa. No início eles
pensaram que o campeonato russo era muito fácil, mas na
realidade é muito duro. Mais duramente até do que o português»,
sublinha Semin.
Sem querer permanecer na Rússia, Maniche tem o futuro ainda
incerto. Apesar das conversações com Atlético Madrid e
Manchester United a fim de avaliar a possibilidade de rumar para
um destes emblemas, o internacional A continua com a situação
indefinida e por isso o técnico do Dínamo afirma que «ainda não
há resposta sobre o futuro de Maniche». «Não há muitos jogadores
que se consigam adaptar ao futebol da Rússia», atira Yuri Semin

Apito Dourado:

Notificações não chegarão aos
arguidos antes de Dezembro de 2006
O “Jornal de Notícias” escreve na edição de ontem que, apesar
dos prazos estipulados pelo Procurador Geral da República para
que seja deduzida acusação no caso “Apito Dourado”, o Tribunal
de Gondomar não tem funcionários suficientes para fazer em
menos de um ano o que lhe é pedido, mas fonte próxima do
processo garantiu a O JOGO que há bastante mais motivos para
atrasos e que os tais doze meses certamente não serão suficientes
para que todos os arguidos sejam notificados, mesmo que a
repartição dos dossiês pelas outras comarcas seja feita a tempo.
Portanto, o desejo de celeridade manifestado há dias por José
Veiga, dirigente do Benfica, e já antes dele passado a requerimento
oficial pelo menos por quatro dos arguidos, com deferimento do
Procurador, não vai concretizar-se. Motivo principal? A guerra
entre a máquina da Justiça e o Governo aberta pela redução das
férias judiciais. Juízes e funcionários passaram a trabalhar das nove
às cinco, quando antes estendiam o horário de acordo com as
necessidades de cada caso. Está assim multiplicado por quatro o
tempo gasto em qualquer diligência, seja ela qual for. Num
processo tão complexo como o “Apito Dourado”, as consequências
são óbvias

Alemanha2006: Portugal no Pote 3
O Campeonato Mundial Alemanha2006 decorre ente 9 de Junho
a 9 de Julho tendo a FIFA confirmado hoje os cabeças de série na
cidade de Leipsig onde sexta-feira decorre o sorteio. «Por razões
económicas, as selecções alemã e brasileira vão efectuar os jogos
da primeira fase nos três maiores estádios», explicou o suíço Urs
Linsi, secretário-geral da FIFA.
Alemanha e Brasil efectuarão os seus primeiros encontros em
Berlim (Este), Dortmund (Oeste) e Munique (Sul).

Supremo dá razão a Vale e
Azevedo contra o Benfica
O Supremo Tribunal de Justiça
deu razão a João Vale e Azevedo no
processo que o ex-presidente do
Benfica apresentou contra o clube,
reclamando dívida na ordem dos sete
milhões de euros.
Após vários recursos, o Supremo
decidiu a favor do antigo presidente
dos «encarnados», pelo que o processo regressa agora à primeira instância. «Não tenho qualquer
aversão ao clube, antes pelo contrário. Só pretendo que a verdade
seja reposta e a Justiça reconheça que sou credor do Benfica»,
afirmou Vale e Azevedo.

Mourinho e o Real Madrid:

Vieri eleito o Pior Jogador do Ano

«Mesmo que me convidassem não iria»

Christian Vieri foi eleito o Pior Jogador do Ano de 2005, um
prémio da rádio “RAI” atribuído com base nos votos dos ouvintes
de um programa da estação italiana. O avançado do AC Milan ficou
em primeiro lugar na votação, sendo seguido do médio do Inter
Milão Santiago Solari.
Christian Vieri jogava no rival Inter Milão, mas no final da época
passada transferiu-se para o AC Milan. A mudança deveu-se à
constante ausência da titularidade do jogador na equipa principal

Se havia dúvidas, José Mourinho tratou de as dissipar. Houve
quem quisesse ligar o nome do treinador do Chelsea ao futuro do
Real Madrid, após a saída de Vanderley Luxemburgo, mas o
técnico tratou de mostrar que pretende seguir a sua carreira em
Londres: «Esta conversa é apenas especulação. Não sei de nada.
Quem mencionou o meu nome? É especulação. Gosto muito do
Luxemburgo, por isso não estou contente com o sucedido. Mas faz
parte do futebol. Posso atingir todas as minhas metas com o Chelsea
e a próxima é ganhar amanhã [Liverpool, jogo da Liga dos
Campeões] e depois o jogo frente ao Wigan.»
Mourinho foi mais longe: «Mesmo que me convidassem eu não
iria. Tenho mais quatro anos de contrato e espero ganhar troféus
suficientes para ver o meu contrato ser prolongado.»

“nerazzurri”. No entanto, no AC Milan Vieri apenas marcou 2 golos
em 12 jogos.
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Portugal foi incluído no «europeu» Pote 3 para o sorteio da fase
final do Campeonato Mundial de Futebol de 2006 a disputar em
Junho do próximo ano na Alemanha e que vai decorrer esta sextafeira ao início da noite em Leipzig. Desta forma, Portugal sabe já
que não defrontará na primeira fase as outras sete equipas do seu
pote: Croácia, Holanda, Polónia, República Checa, Suécia, Suíça
e Ucrânia. Constituição dos diversos potes onde irão tomar lugar
as 32 equipas apuradas:
POTE 1:
Alemanha, Inglaterra, Argentina,
Brasil, Espanha, França, Itália e México.
POTE 2:
Austrália, Angola, Costa do Marfim,
Equador, Gana, Paraguai, Togo e Tunísia.
POTE 3:
Croácia, Holanda, Polónia, PORTUGAL,
República Checa, Suécia, Suíça e Ucrânia.
POTE ESPECIAL:
Sérvia-Montenegro
POTE 4:
Arábia Saudita, Coreia do Sul, Costa Rica,
Estados Unidos, Irão, Japão e Trinidad e Tobago.
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Barcelona sem Ronaldinho
e Eto’o na visita a Udine
O Barcelona vai actuar sem Ronaldinho
Gaúcho e Samuel Eto’o na visita de quarta-feira
aos italianos da Udinese, na sexta e derradeira
jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.
O internacional “canarinho” vai descansar,
enquanto Eto’o está lesionado num tornozelo,
juntando-se os dois ao indisponível brasileiro
Thiago Motta, magoado na perna direita.
O FC Barcelona já garantiu o primeiro lugar
do agrupamento e consequente passagem aos
oitavos-de-final da competição, ao passo que a
Udinese é segunda classificada, com três pontos
de vantagem sobre Panathinaikos e Werder
Bremen, equipas que se defrontam quarta-feira
na Alemanha.

PARA VELOZ TERÁ DE SER O TÉCNICO A DAR O PRIMEIRO PASSO

Bento resolve
O Sporting gostaria de colocar uma pedra
sobre o “dossier” Liedson. Para tal, bastava
que o avançado brasileiro pedisse desculpa
ao técnico e ao grupo pelas atitudes menos
correctas. O problema é que o 31 não cede
nas suas razões e o empresário nada pode
fazer
O “braço-de-ferro” entre Paulo Bento e
Liedson terá de ser resolvido pelo treinador.
Esta é a opinião de Gilmar Veloz, representante
do brasileiro, que não altera o discurso dos
últimos dias: “O jogador está tranquilo, a
trabalhar e à espera de uma nova oportunidade.”
O agente FIFA sente-se incapaz de promover
uma troca de impressões entre jogador e
técnico e lembra que terão de ser os intervenientes a encontrar uma solução. “Estão todos
os dias juntos e são adultos para conversar”,
argumenta o empresário, questionando-se: “É
um assunto que foge ao meu alcance. Como é
que eu vou sugerir uma conversa entre ambos?”
A cada momento da conversa, Gilmar Veloz
faz questão de lembrar que não pode pronunciar-se em nome do clube, mas sim do
avançado, com quem tem falado todos os dias.
“Liedson tem de prosseguir a sua vida desportiva e não tem qualquer problema. Está à
disposição do clube e da equipa técnica. Não
podem transferir para o jogador uma situação
que é exclusivamente do clube”, defende o
representante de Liedson.
Chefe
Confrontado com a possibilidade de esta ser
uma situação – treinar-se diariamente sem ver

o seu nome na lista de convocados ao fim-desemana – que poderá não agradar ao próprio
Liedson, Veloz lembra não ser ele a pessoa
indicada para responder à questão.
“Se o treinador entende que Liedson fez algo
que não devia, tem todo o direito de deixá-lo de
fora. Ele é o chefe. Ele é o comandante. Eu não
posso responder, porque não sou o Paulo Bento
e não trabalho todos os dias no Sporting. Ele,
Paulo Bento, é que tem de resolver. Se ele
entende que está tudo normal, o que é que o
Liedson vai fazer?”, questiona o empresário
brasileiro, revelando a intenção de não se
deslocar a Lisboa por causa deste assunto:
“Tenho falado diariamente com Liedson e este é
um assunto interno do clube que não cabe a mim
resolver. As pessoas do Sporting é que terão de
tomar uma posição.”

Portugal como cabeça-de-série
Luiz Felipe Scolari, seleccionador nacional, sugeriu ontem
à FIFA para colocar Portugal no
pote dos cabeças-de-série para
o sorteio competitivo do próximo Mundial’2006, que se disputa na Alemanha.
“Portugal perdeu seis jogos
nos últimos três anos, entre
amistosos e oficiais, mas não
passa do 8.º, 9.º ou 10.º lugar do
‘ranking’ da FIFA. Imaginem
se tivesse perdido 20 partidas, ia
ser cotado como o 150.º da
competição. Tenho observado
selecções com muito menos

vitórias que estão no cimo da
lista. Defendo que Portugal
merece ser cabeça-de-série no
sorteio de dia 9 em Leipzig, já
que fomos segundo classificado
no Europeu’2004, enquanto a
campeã Grécia nem se apurou
para o Mundial”, considerou
Scolari, em entrevista à agência
Reuters.
Críticas aos critérios
O técnico da equipa das quinas teceu críticas ao sistema
do “ranking”, afirmando que os
actuais critérios são completamente incompreensíveis:

“Desconheço como é que a
FIFA irá escolher os oito cabeças-de-série. Se forem escolhidos os campeões do Mundo,
então tudo bem. Mas aí ficam
equipas em falta. Os campeões
do Mundo são seis, mais o Uruguai que não vai à Alemanha.
Então faltam duas equipas para
preencher o lugar”, explicou o
seleccionador, preocupado
com a qualidade e equilíbrio do
sistema competitivo da mais
importante prova internacional
entre países, onde Portugal se
apresenta no 10.º posto do
“ranking”, atrás de países como
a Espanha e a R. Checa.

