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*A. Barqueiro
No artigo que escrevemos na edição da semana passada, chamá-mos a
atenção do ICEP, para o facto de se
estar a comercializar um tipo de pêra
similar à Pêra Rocha, um fruto a que
atribuímos o nome Italpêra, levandonos a crer que se tratava de um
produto vindo de Itália. O rótulo que
reproduzimos no citado artigo conduziu-nos ao nome Italpêra, quando
parece ser Vitalpêra, desenhado de
uma forma nada explícita e muito
confusa, conforme se pode observar
no espécimen incluso.
Os responsáveis do ICEP – Portugal , em razão da nossa chamada de
atenção, entraram em contacto connosco, esclarecendo que a pêra em
questão é de origem portuguesa,
nada tendo a ver com produto italiano. Regosijamo-nos com o cuidado da
nossa representação comercial neste
país em prestar as necessárias e
rápidas informações sobre o assunto,
enquanto solicita uma rectificação à
notícia, para bem da verdade. Ela

MIGUEL GRAÇA MOURA DETIDO
Polémica: ‘Operação Partitura’ levou ainda à apreensão de diversos
bens.
O maestro Miguel Graça Moura,
antigo presidente da Associação Música,
Educação e Cultura (AMEC), instituição
que gere a Orquestra Metropolitana de
Lisboa (OML), passou todo o dia de
quinta-feira em interrogatório no DIAP
(Departamento de Investigação e Acção
Penal), depois de ter sido detido quartafeira à noite pela PJ. O maestro abandonou o edifício perto das 22h00, mediante o pagamento de uma caução e
sujeito a termo de identidade e residência, de acordo com uma fonte policial.
O Ministério Público pedia uma medida
de coação ‘grave’, ou seja, prisão domiciliária ou prisão preventiva. Graça Moura chegou ao TIC às 11h00 num carro
da Pj e a falar ao telemóvel.
A detenção do maestro ocorreu no decurso de uma operação baptizada de
‘Operação Partitura’. Em causa estão alegados crimes de peculato, peculato
de uso, infidelidade e abuso de poder praticados durante os 12 anos que esteve
Cont. na pág. 2
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Restauração da Independência de Portugal
Em 1580, o reino de Portugal passou
a estar unido ao reino de Espanha por
união dinástica. Filipe I (Filipe II de
Espanha) jurou, nas Cortes de Tomar
(1581), respeitar as leis e os costumes
de Portugal, entre os quais a manutenção da língua portuguesa como
única língua oficial. Inicialmente, esta
união era desejada pela nobreza e pela
burguesia que assim tinham ao seu
alcance o alargamento do protagonismo político e comercial, uma vez
que a Espanha era na altura um dos
reinos mais poderosos e influentes da
Europa.
Este optimismo foi defraudado no
reinado de Filipe III (Filipe IV de
Espanha). Este monarca, mais arrogante em relação aos direitos dos
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O Presidente da República, Jorge
Sampaio, vai dissolver o Parlamento e
convocar eleições antecipadas, depois
de ter reunido esta terça-feira com o
primeiro-ministro, Pedro Santana
Lopes.
Pedro Santana Lopes, chegou ao
Palácio de Belém cerca das 17h55 para

apresentar ao Presidente da República
a solução para a crise governamental
aberta com a demissão, no domingo,
do ministro da Juventude, Desporto e
Reabilitação, Henrique Chaves, que
acusou o primeiro-ministro de falta de
lealdade. A solução, segundo o ainda
primeiro-ministro havia de anunciar
Cont. na pág. 12
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Manchetes
1º de Dezembro de 1640

Restauração da
Independência de Portugal
Cont. da pág. 1
portugueses, optou por não
respeitar o juramento das Cortes de Tomar e unificou institucionalmente as duas coroas.
Por outro lado, verificou-se um
certo descontentamento por
parte de alguns nobres que por
razões de distancia se viram
afastados da Corte, situada em
Madrid. Por seu turno, a burguesia viu-se afastada dos
negócios ultramarinos da Espa-

nha e assistiu a progressiva
perda das possessões portuguesas no ultramar: holandeses e
ingleses atacavam as colónias
portuguesas, sem que Madrid
tomasse alguma iniciativa para
as defender.
A este clima de insatisfação
veio juntar-se o descontentamento do povo, que, nas “Alterações de Évora e do Algarve”, em 1637, se manifestou

MIGUEL GRAÇA MOURA DETIDO
à frente daquele organismo de
utilidade pública. Só pelo crime
de peculato, o maestro incorre
numa pena que pode ir até oito
anos de prisão.
Soube-se, entretanto, que a
detenção de Graça Moura, terá
sido acelerada pela denúncia
de que o maestro estaria a
vender, em leilão, objectos
comprados com fundos da
AMEC e desta forma a delapidar património. Fonte contactada pelo nosso jornal revelou que os móveis que ainda
ontem permaneciam em casa
de Graça Moura estavam acorrentados por forma a não poderem ser retirados.
Segundo o CM apurou, a
quase totalidade do recheio da
casa de Miguel Graça Moura
pertencerá à AMEC já que terá
sido adquirido com fundos da
associação pelo que parte dos
bens apreendidos foram ontem
mesmo devolvidos pela PJ àquela instituição. Até meio da
tarde tinham sido entregues à
AMEC cerca de 70 caixotes
selados.
Depois de na quarta-feira ter
sido detido em sua casa e de ter
passado a noite nos calabouços
da PJ, Miguel Graça Moura foi
ontem de manhã conduzido ao
TIC. O maestro chegou ao tribunal cerca das 11h00 e entrou
a falar ao telemóvel. O seu advogado, Rui Veiga Pinto, contudo, só chegou cerca das
15h30.
Ainda na quarta-feira, a PJ
procedeu também à realização
de buscas em casa do maestro,
que resultaram na apreensão
de centenas de bens, entre os
quais, discos, móveis, livros,
partituras e até frigoríficos e
microondas. Em causa está,
recorde-se, a apropriação indevida por parte de Graça
Moura de dinheiros da AMEC
numa quantia superior a milhão e meio de euros.
Mulheres, carros e uma
piscina aquecida
A Polícia Judiciária precisou
de três camiões para carregar
todo o material apreendido em
casa de Miguel Graça Moura
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no Restelo (foto). O CM soube
que, entre os objectos, estão
dois frigorifícos americanos,
móveis, centenas de discos de
música clássica, livros, serviços
de cristal, quadros e castiçais,
bens alegadamente comprados
com fundos da AMEC.
“Ele não tinha noção do que
era serviço e do que era privado e usava cartões de crédito
da AMEC para comprar tudo.
Isto para além de levantar todos
os dias cerca de 200 euros no
multibanco”, comentou ao CM
um antigo funcionário da Associação.
Como foi denunciado em
Outubro do ano passado pelo
Correio da Manhã, Miguel
Graça Moura chegou inclusive
a apresentar na contabilidade
da AMEC facturas referentes a
viagens de ‘meninas’ que mandava vir do estrangeiro, dizia
ele, para realizarem audições.
Da contabilidade da associação, actualmente na posse do
Ministério Público, constam
também facturas de hotel (em
Portugal e no estrangeiro), lingerie, cremes de beleza, alugueres de Porsches e limusinas.
Na sua casa, Miguel Graça
Moura vivia sem qualquer preocupação de gastos, ou não
fossem eles descontados na
AMEC: os 250 contos de renda,
as contas de água, luz e gás e
ainda 300 contos de electricidade provenientes do aquecimento de uma piscina. Na
altura, numa das poucas entrevistas concedidas, o maestro
negou ao CM todas as acusações de má gestão, afirmou que
estava a ser vítima de uma
cabala por parte de Pedro Santana Lopes, que pretenderia
vingar-se por ter perdido na
Assembleia Geral onde os promotores regionais votaram a
sua continuidade, e confiou aos
tribunais a limpeza da sua imagem.
“Sei que a imagem que a
opinião pública tem de mim vai
ser corrigida quando os tribunais se pronunciarem”.

contra a fome e a subida do
preço do trigo. Porem, o povo
não participou no golpe palaciano que, a 1 de Dezembro de
1640, restituiu o governo à Casa
de Bragança. A Restauração
ficava a dever-se a um grupo de
nobres e de letrados, e nem
mesmo o oitavo duque de Bragança teria participado.
O oitavo duque de Bragança,
influenciado por Richelieu, que
lhe havia prometido apoio militar caso ele se revoltasse contra
a Espanha, acabou por acudir
aos desejos dos organizadores
do golpe de 1 de Dezembro e foi
coroado a 15 de Dezembro de
1640. D. João IV, no sentido de
consolidar a Restauração, desenvolveu a diplomacia e organizou o exército.
D. João IV enviou diplomatas
as principais cortes europeias
com o objectivo de conseguir o
reconhecimento da independência e de obter apoios financeiros e militares. Surgiu uma
vasta bibliografia político-jurídica no sentido de justificar a
Restauração: Manifesto do
Reyno de Portugal de António
Pais Viegas (1641), A Arte de
Reynar (Bruxelas, 1642), A
Justa Aclamação de Velasco de
Gouveia (Lisboa, 1642), Usurpação, Retenção e Restauração
de Portugal de João Pinto Ribeiro (Lisboa, 1642), Lusitania
liberata ab injusto Castelhanorum domínio restitua de António de Sousa de Macedo (Lon-

dres, 1642).
Foi necessário justificar que
D. João IV não era um rebelde
mas sim o legítimo herdeiro do
trono, que havia sido usurpado
por Filipe II de Espanha. D.
João IV assume-se como o herdeiro de Catarina de Bragança,
candidata ao trono e afastada
por Filipe II em 1580. Das Cortes de 1641, saiu também uma
nova doutrina que defendia que
o poder provinha de Deus através do povo, que, por sua vez, o
transferia para o rei. Em caso de
usurpação ou tirania, o povo
tinha o poder de destituir o rei,

precisamente o que aconteceu
com Filipe IV. Os primeiros
embaixadores a serem enviados foram Francisco de Melo e
António Coelho de Carvalho.
Em Janeiro de 1641 partiram
para a Franca de Luís XIII,
reino que estava em guerra
com a Espanha e que havia
estimulado a independência
portuguesa como forma de
enfraquecer o seu inimigo.
Outros se seguiram para ou-

AFINAL... A (V)ITALPÊRA
É TAMBÉM PORTUGUESA!
Cont. da pág. 1
aqui fica, com os nossos agradecimentos.
Porém, perante o facto do
produto nacional “Vitalpêra”
estar a ser comercializado em
certos locais de venda como
Pêra Rocha, essa prática constitui, segundo nós, uma acto
ilegal e merecedor de acção do
ICEP. E porquê ?
A consagrada Pêra Rocha,
além de ter aparecido nesta
área há muitos anos e, consequentemente, ter o seu mercado estabelecido, beneficia da
protecção da Denominação de
Origem Protegida (DOP),
uma certificação emitida pelo
Instituto de Desenvolvimento
Rural e Hidráulica, integrado

no Ministério da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, organismo responsável
pelos produtos de qualidade em
zonas demarcadas. Segundo a
lei, “uma DOP é o nome de
uma determinada região ou
local, que serve para designar
um produto originário dessa
região ou desse local e cuja
qualidade ou características
se devem ao meio geográfico
onde se insere”.
Tal como estão abrangidos
nessa protecção, entre outros
produtos da terra, a castanha
de Marvão, as maçãs da Beira
Alta e de Alcobaça, a cereja da
Cova da Beira, as ameixas de
Elvas, o ananás dos Açores e a
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tras cortes Antão Vaz de Almada (Inglaterra), Tristão de
Mendonça Furtado (Holanda), D. Miguel de Portugal
(Roma), Francisco de Sousa
Coutinho (Dinamarca e Suécia) e Jorge de Melo (Catalunha).
Numa primeira fase, os confrontos militares não tiveram
grande significado. A Espanha
estava envolvida na Guerra dos
30 Anos e na revolta da Catalunha, pelo que não pôde dar
uma resposta eficaz a revolta
portuguesa. Os exércitos utilizados na guerra contra Portugal eram de qualidade inferior,
o que permitiu a Portugal organizar e aperfeiçoar o seu exercito com a chegada de novos
efectivos e a utilização de oficiais e técnicos estrangeiros de
qualidade.
A primeira investida séria
espanhola deu-se, já no reinado
de D. Afonso VI, em 1663, e teve
como consequência as conquistas de Évora e de Alcácer do
Sal. Contudo, nesse mesmo
ano, os espanhóis foram derrotados na Batalha do Ameixial.
Em 1664, os portugueses voltam a vencer na Batalha de
Castelo Rodrigo e, em 1665, na
Batalha de Montes Claros. A
guerra durou quase três décadas e terminou, já com D. Pedro II, através da assinatura de
um tratado de paz, em 1668, no
qual a Espanha reconheceu a
independência de Portugal.
anona da Madeira.
Por experiência própria e de
acordo com impressões colhidas de alguns compatriotas
consumidores locais do produto, a Vitalpêra não reune as
qualidades de aroma, sabor e
textura da Rocha, nem o seu
tamanho se compara ao desta
consagrada variedade, oriunda da região oeste de Portugal.
O que remanesce (e aqui
não pretendemos constituirnos advogado do Diabo) é que
enquanto a Pêra Rocha é conhecida do público como produto de qualidade, há muito
tempo consagrado e certificado
por uma DOP em Portugal,
não consta que a Vitalpêra
beneficie desse estatuto. Portanto, trata-se de uma usurpação com características de
ilegalidade que nos parece
passiva de acção oficial, se
assim for entendido.
A nota positiva desta questão
é o facto da pêra Vitalpêra ser
também importada de Portugal, com benefícios para a pomicultura e para a economia do
país. Os portugueses, adquirindo-a, atingem dois objectivos: dispendem menos dinheiro porque é mais barata e ajudam os produtores nacionais.
Quanto à qualidade e apresentação, já expressámos a
nossa opinião, mas deixamos ao
critério dos leitores a apreciação individual do produto em
causa.
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Açores & Madeira
Três centenas de mulheres
recorreram à linha SOS nos Açores
Trezentas e seis açorianas
recorreram este ano à linha
telefónica SOS-Mulher, a maioria das quais a queixar-se de
violência doméstica ou a solicitar ajuda jurídica, anunciou
hoje uma associação de defesa
dos direitos das mulheres.
Em conferência de imprensa
realizada em Ponta Delgada
para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, foi
ainda divulgado que, de Janeiro a Outubro, a União de
Mulheres Alternativas e Resposta (UMAR) fez ainda 48
atendimentos a mulheres, por

alegados maus tratos físicos e
psicológicos dos seus maridos
ou companheiros.
Em 2003, a linha recebeu um
total de 328 chamadas nos
Açores, enquanto que as técnicas do serviço efectuaram 68
atendimentos personalizados,
adiantou Sandra Aguiar.
A grande percentagem dos
telefonemas continua a ser feita
pelas próprias vítimas, seguindo-se as participações de vizinhos, familiares e até dos próprios patrões, salientou a técnica.
A responsável pela UMAR/
Açores, Clarisse Canha, anun-

ciou a extensão às ilhas da
campanha nacional “A violência doméstica também mata”,
com o objectivo de identificar e
denunciar o número concreto
de mulheres que morrem no
país na sequência da violência
dos seus companheiros.
Clarisse Canha adiantou que
a Associação vai efectuar uma
pesquisa e recolha de dados
para tornar claro perante a
opinião pública a existência
dessas situações, apontando
para o caso de uma mulher
encontrada morta numa casa
em ruínas, em Junho deste ano,
na ilha Terceira.
“Por vezes, as pessoas não
têm a noção dos prejuízos para
a saúde das mulheres que a
violência doméstica em si acarreta”, lamentou.

Ucranianos na Madeira querem mais informação
A partir das 10:00, domingo,
no jardim municipal, os imigrantes da Ucrânia debateram
a situação do seu país
Os ucranianos residentes na
Madeira estão com o candidato
Viktor Iuchetenko, que classificam de «democrata» e que,
ademais, não é um «ex-criminoso», conforme palavras de
Igor Chervonovski, representante da delegação regional da
Associação dos Ucranianos em
Portugal.
Uma associação que continua à espera que o Governo
Regional cumpra a promessa

feita para poderem vir a ter uma
sede.
Vários cidadãos ucranianos
reuniram-se domingo no jardim municipal, a partir das
10:00, para debater a crise que
se vive no país natal após os
resultados das últimas eleições
presidenciais.
De acordo com Igor Chervonovski, os seus conterrâneos na
Madeira – «mais de 5.000» –
reclamam da Embaixada do
seu país «mais informação sobre a verdadeira situação» da
Ucrânia.
Referindo o apoio da maioria

Emanuel Bento/dn
dos seus compatriotas ao candidato supostamente derrotado pelo homem pró-russo
Viktor Ianuokovitch, o representante da AUP adianta que o
que aconteceu nas eleições
ucranianas não é um surpresa,
pelo menos para os ucranianos.
Aliás, estavam já espera que
ocorressem fraudes, como «já
tinha acontecido antes».
Igor Chervonosvki realçou
ainda que o candidato que
apoiam é a melhor escolha para
a Ucrânia, que «merece ter um
presidente» assim.

Trabalhos para casa feitos na própria escola
As investigações apontam
esta como a melhor solução
para o problema. Na Madeira, o
modelo já funciona nas escolas
a tempo inteiro
As investigações internacionais apontam como solução
para a questão dos trabalhos de
casa que estes passem a ser
feitos na escola. Um modelo
que, na Madeira, já é desenvolvido nas escolas que funcio-

nam em regime de tempo inteiro para os alunos de 1º ciclo
(…).
A medida foi aplaudida por
todos. Também na América a
questão dos deveres de casa
são razão de “stress”. O caso é
de tal ordem que, por exemplo,
algumas investigações propõem a criação de clubes dos
trabalhos de casa, que funcionariam na escola, com a ajuda

Mais 50,8 ME de fundos comunitários para os próximos dois anos
Os Açores vão dispor de mais
50,8 milhões de euros de fundos
comunitários para investimentos nos próximos dois anos, no
âmbito da revisão intercalar do
Programa Operacional de Desenvolvimento Económico e
Social do arquipélago.
Em conferência de imprensa
em Ponta Delgada, o vice- presidente do Governo Regional
admitiu que o montante, decidido pela Comissão Europeia na
terça-feira, superou as expectativas dos Açores relativas à
atribuição de verbas do III
Quadro Comunitário de Apoio
(QCA). Segundo Sérgio Ávila,
parte dos 50,8 milhões de euros
vai permitir ao Governo Regional “antecipar” uma série de
investimentos que já tinha

planeado, caso da recuperação
do porto das Lajes das Flores,
construção da escola de São
Carlos, em Angra do Heroísmo,
e da biblioteca da cidade da
Horta. Além disso, está prevista
a atribuição de 6,3 milhões de
euros para as autarquias açorianas, 18 milhões para a formação
profissional, no âmbito do Fundo Social Europeu, e um reforço de verbas para investimentos no sector do turismo, disse.
Segundo o vice-presidente do
Governo, a revisão intercalar
do PRODESA, programa que
gere os fundos comunitários ao
dispor do arquipélago, indicou
que os “Açores estão no bom
caminho” na execução do III
QCA.

de um professor. Essa é, por
exemplo, a conclusão de um
estudo da Universidade de
Londres.
O modelo, curiosamente, já
foi adoptado pelas escolas em
regime a tempo inteiro da
Região, onde as crianças, fora
dos tempos de aulas e
actividades extracurriculares,
reservam horas para o estudo e
trabalhos de casa. (…)

Petição sobre vale do Porto Novo
origina investigação de Bruxelas
Jorge Freitas Sousa
Comissão das Petições considerou «admissíveis» as questões de Filipe Sousa e solicitou
à Comissão Europeia que inicie
uma investigação
A Comissão das Petições, do
Parlamento Europeu, solicitou
à Comissão Europeia que «inicie uma investigação preliminar» sobre as várias questões colocadas pelo presidente
da Junta de Freguesia de Gaula, relativas ao vale do Porto
Novo e às unidades industriais
aí instaladas.
A petição de Filipe Sousa,
enviada para o Luxemburgo no
início do ano, foi apreciada pela
comissão que considerou, «em
conformidade com o Regimento do Parlamento Europeu,
admissíveis as questões colocadas, dado que as mesmas incidem no âmbito das actividades
da União Europeia». Este é o
teor da carta enviada pelo presidente da Comissão de Petições,
Marcin Libicki, ao autarca da
Gaula.
A comissão deu início à apreciação da petição e decidiu
solicitar uma investigação à
Comissão Europeia, «sobre os
diferentes aspectos do problema».
A exposição feita pela Junta
de Freguesia de Gaula incide
sobre questões ambientais e de
qualidade de vida, no vale do
Porto Novo. No texto enviado
aos serviços da União Europeia, é feito um enquadramento histórico da freguesia de
Gaula e referida a importância
do Porto Novo, desde a descoberta da Madeira. São feitas
referências ao valor paisagístico e ambiental da zona, onde
se registava a presença de
espécies da floresta Laurissilva.
«Na actualidade, toda a beleza natural deste vale está
destruída em virtude de se ter
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permitido, ao longo dos anos e
se permite ainda, a instalação de
unidades industriais, sem qualquer tipo de licenciamento ao
nível da localização e exploração», pode ler-se no texto
enviado à Comissão das Petições. Filipe Sousa enviou uma
relação detalhada das unidades
industriais instaladas que incluem três centrais de betuminoso, uma delas do próprio
Governo Regional, uma central
de betão e três centrais de

britagem. Junto com o texto,
foram enviadas fotos do local e
um vídeo que mostra o estado
de degradação do vale. Também é referido o facto de várias
unidades industriais não terem
licença de funcionamento.
A Junta de Freguesia de
Gaula apresentou esta petição,
«na esperança de que sejam
tomadas medidas necessárias
para prevenir danos irreparáveis no ambiente, no ecossistema marinho e na qualidade
de vida das populações». Medidas que, segundo Filipe Sousa,
passariam pela «desactivação
definitiva das centrais de asfalto, betão, de britagem e similares».

Jovem morre
em incêndio de moradia
Um jovem com cerca de 20
anos morreu sábado na sequência de um incêndio numa
moradia localizada no centro
da cidade de Ponta Delgada,
ilha de São Miguel, anunciou
fonte dos bombeiros locais.
O incêndio deflagrou cerca
das 06:10 locais (07:10 de Lisboa) na cozinha da habitação,
eventualmente por “descuido”
da vítima, que terá deixado o
“fogão acesso”, disse a mesma

fonte à Agência Lusa.
Referiu ainda que o jovem,
um estudante universitário, era
o único residente da moradia e
que terá morrido intoxicado
por inalação de fumos.
Os bombeiros mobilizaram
três viaturas e 12 homens para
o combate às chamas, que não
chegaram a colocar em perigo
as habitações anexas, salientou.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer que
sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações, Casas
assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios, etc.
Desamarro também todos os males fluídos que existem em si! Trabalho
à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos para todos os
fins! Considerado um dos melhores Profissionais no Canadá e
estrangeiro, consultado por vários colegas devido às minhas
previsões serem exactas e os tratamentos eficazes! Falo Português.
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Continente
“The Economist”: Portugal é o 19º
país com melhor qualidade de vida
Portugal é o 19º melhor país para se viver, de acordo com o relatório
“O Mundo em 2005”, da revista “The Economist”, que analisa factores
como os rendimentos, a liberdade, o desemprego, a vida familiar e o
clima, entre outros.
O resultado coloca Portugal de 7,31, em dez possíveis, numa
no grupo dos 20 primeiros de tabela liderada pela Irlanda,
uma lista de 111 países, com com 8,33.
A qualidade de vida portubase em sondagens feitas a
habitantes dos respectivos guesa é consideravelmente
mais elevada do que a posição
Estados.
Portugal atinge um valor no de Portugal no que toca ao
“ranking” de qualidade de vida Produto Interno Bruto “per

Nenhuma taxa de serviço

capita” - 31º lugar.
A sondagem abrange ainda
temas com saúde, estabilidade
política e segurança, que resulta num “ranking” liderado pela
Irlanda, seguida no “top ten”
pela Suíça, Noruega, Luxemburgo, Suécia, Austrália, Islândia, Itália, Dinamarca e Espanha.
A Inglaterra surge em 29º
lugar, atrás de todos os outros
membros dos 15 que formavam
a União Europeia no ano passado. A França e a Alemanha
ocupam os 25º e 26º lugares,
respectivamente.
Os autores do estudo explicam que o sucesso do líder do
“ranking”, a Irlanda, se deve ao
facto de o país “combinar alguns dos factores mais dese-

Infracção: viatura foi detectada na A1

SUBDIRECTOR A 172KM

Carlos Meneses/António Pedro
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3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115

Falamos português

jáveis”, como baixas taxas de
desemprego e estabilidade na
preservação da vida familiar e
na aplicação das políticas comunitárias.
A riqueza nacional, medida
pelo PIB, acaba por não ser o
principal factor na determinação da qualidade de vida, como
se comprova pelos Estados
Unidos, que, apesar de ser
número dois no “ranking” económico, cai para 13º no “ranking” final.
O Qatar, por exemplo, 6º no
PIB “per capita”, surge como
41º no índice de qualidade de
vida.
No fim da lista surgem Nigéria, Botswana, Haiti e Zimbabwe.

Um subdirector da Direcção-Geral de Viação (DGV) foi apanhado
pela Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (BT/
GNR) de Leiria num automóvel em excesso de velocidade na autoestrada do Norte (A1), em Setembro.
O carro circulava na A1 a 172
quilómetros por hora no troço
compreendido entre Fátima e
Torres Novas, no sentido Norte/Sul.
A transgressão foi cometida
no mês de Setembro último,
mas só na última semana o
filme da infracção foi revelado.
O registo das fotos da ocorrência indicava que o carro circulava a 172 km/h.
De acordo com o Código de
Estrada, a circulação na autoestrada não deve exceder os
120 quilómetros por hora. Logo, a viatura do referido subdirector, um dos quatro que
integram a DGV, terá cometido
uma infracção.
De acordo com fonte da BT/
GNR, a circulação entre 121 a
150 Km/hora é uma infracção

leve com coima entre 60 a 300
euros sem inibição de condução. Mas se for apanhado,
como é o caso de um dos subdirectores da DGV, a conduzir
entre 151 a 180 Km/hora a
transgressão é grave e a multa
cifra-se entre 120 a 600 euros e
com inibição de guiar entre um
a 12 meses.
Quem for apanhado a conduzir acima de 180 Km/hora é
considerado muito grave com
coima entre 240 a 1200 euros e
inibição de conduzir entre dois
a 24 meses. Segundo o ‘Expresso’, o subdirector da DGV que
cometeu a infracção justificou
internamente a transgressão
alegando “deslocação urgente
de serviço”.

Operação: dizia que era do INEM e socorreu acidentes

BT de Viseu deteve
falso médico no IP5
O Núcleo de Investigação
Criminal (NIC) da Brigada de
Trânsito (BT) da GNR de Viseu deteve um indivíduo de 33
anos, natural de Lisboa mas a
residir em Viseu há dois anos,

Luís Oliveira/CM
por se fazer passar por médico
do INEM, ao ponto de ter prestado socorro em acidentes verificados no IP5. As autoridades
policiais acabaram por apurar
que o sujeito era, na verdade,
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Militares da GNR regressaram
CM
Os 72 militares da GNR que
concluíram a sua missão no
Iraque na passada quinta-feira
e estão de regresso a Portugal

onde chegaram este sábado à
noite a Lisboa, depois de terem
ficado retidos dois dias no Cai-

ro, Egipto, devido a uma avaria
no C-130 da Força Aérea Portuguesa que os transporta.
O C-130 da FAP efectuava
uma escala técnica na base
militar egípcia de Charm elSheik, logo na quinta-feira,
quando foi detectada uma
avaria no aparelho. Uma equipa de mecânicos partiu de
Lisboa para o Cairo, com a
missão de reparar a avaria.
O Governo ponderou as possibilidades e optou por não enviar ao Cairo um avião civil para
ir buscar os militares da GNR.
Essa alternativa sairia mais
cara ao Estado português do
que manter os militares em
situação de espera até à resolução da avaria no avião.

SAIU-ME A MIM E
AO PAULO DO PÃO QUENTE
Na casa da mãe do contemplado, em Conde S. Martinho,
estão “todos muito satisfeitos”,
mas extremamente “apreensivos”. “Só acredito quando vir
que ele ganhou mesmo esse
dinheiro todo”, desabafou Maria da Conceição, desvalorizando também o que o filho venha
a fazer com a sua parte do prémio.
“É tanto dinheiro que nem dá
para ter ideias ou projectos.
Além disso é muito cedo para
ele estar a pensar nisso, até
porque o dinheiro nem sequer
chegou ainda”, sublinhou Maria da Conceição, secundada
pela filha Sandra. Esta deixou
apenas o testemunho de que “a
primeira reacção dele foi dizer
que espera que isto seja o princípio de uma felicidade enorme
e que toda a família tenha sempre muita saúde.”
Aposta de dez euros
Em Serzedelo, a população

local mostra-se satisfeita por o
Euromilhões ter premiado a
família de Domingos, que trabalha numa fábrica têxtil com a
mulher e foi o primeiro a ter
conhecimento da chave milionária.
“Saiu-me a mim e ao Paulo do
Pão Quente. Fui eu que fiz o
registo da aposta, de dez euros,
mas isto era uma sociedade
antiga da mulher dele e da
minha”, garantia Domingos,
com cerca de 30 anos, escapando rapidamente entre os
populares incrédulos que ao
início da manhã de ontem se
amontoaram à porta do Quiosque Fandino, em Moreira de
Cónegos.
Domingos arrancou depois
no seu Fiat Tipo cinzento, com
os dois filhos menores atrás, em
direcção à Pastelaria de Paulo
Pereira. Estava ansioso por dar
a boa nova ao amigo.

condutor de camiões TIR. Mas
não tinha carta de condução.
O falso médico participou na
assistência a algumas vítimas
de acidentes ocorridos no IP5,
mas acabou por ser desmascarado pela BT
Segundo o que se apurou, o
indivíduo, andava vestido tal
como um médico e viajava num
jipe branco, equipado com um

‘pirilampo’ e com material de
primeiros socorros, nomeadamente garrafas de oxigénio e
utensílios próprios de um verdadeiro médico. Intitulando-se
como “licenciado em biologia”
e apresentando-se como “doutor Machado”, o homem, “bem
apresentado e igualmente
bem-falante”, entrava em cafés
que ficam na zona envolvente
do IP5 – a sua zona preferida de
acção – e comia e bebia. Depois,
em conversas com as pessoas,
contava as histórias mais dramáticas de acidentes e vítimas.
O indivíduo é também suspeito
de passar cheques sem provisão e outros com assinaturas
falsas.
Sempre que era abordado
pelos militares da BT de Viseu,
o indivíduo, alegando que estava “com muita pressa para socorrer vítimas” , nunca mostrou os documentos e pedialhes para o deixar seguir.
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Opinião
Como nos tempos do Far-West

Constituição Europeia

A Justiça popular agita-se
Augusto Machado

A integração europeia, iniciada
em 1986, é certamente o acontecimento mais importante desde
a instauração do regime democrático em Portugal. Infelizmente,
os portugueses foram sempre
postos à margem do processo.
Não se contesta a legitimidade de
governos e Parlamento para decidirem tais matérias. Mas, numa
opção política tão decisiva, era
muito positivo que tivesse sido
possível um momento de legitimação directa, através do referendo - no momento da adesão ou aquando do Tratado de
Maastrcht, primeira grande mudança (de “comunidade” para
“união”). É obvio que alguns “europeístas” não estão nem nunca
estiveram interessados em referendar questões que por ventura
ponham em causa a unidade entre os povos da União Europeia
(UE). Há mesmo quem diga que a integração europeia tem
avançado de maneira altamente fraudulenta. E não é preciso ser
“contra a Europa” para verificar isso. Os europeístas prudentes
percebem que não se constrói uma casa pelo telhado. E que o
processo europeu deve ser transparente e progressivo. Outros
dizem ainda que o comboio está a andar rápido de mais, alegando
que a Europa deve ir crescendo pouco a pouco e com consciência
do seu problemático destino final – o federalismo, na funesta fantasia de uns tantos coronéis.
Decorre actualmente nos países da UE a interessante discussão
sobre os méritos e deméritos da proposta de Constituição
Europeia e da abstrusa pergunta que vai ser feita aos portugueses
no referendo destinado a aprovar ou rejeitar a mencionada
Constituição. Mas a pergunta é de tal modo confusa que poucos
são aqueles que se atrevem a discuti-la. Eis a pergunta, aprovada,
como se está mesmo a ver, por uma comissão parlamentar:
“Concorda com a Carta de Direitos Fundamentais, a regra das
votações por maioria qualificada e novo quadro institucional da
União Europeia, nos termos constantes da Constituição para a
Europa?” Critica-se a ambígua formulação da pergunta, em que
uma questão que devia ser simples (“Concorda com a Constituição
Europeia?”) se transforma numa enorme confusão especialmente
para os cidadãos que gostam pouco de ler e pensar.
Mas também é preciso acreditar que os responsáveis pela
formulação da pergunta estavam de boa-fé. Acreditemos, no
entanto – como dizia uma personagem no “Tom Jones”, de Henry
Fielding, a nossa paciência será superior à sua estupidez. Não se
trata, provavelmente, de qualquer artifício político, nem se percebe
com que intenção, mas esta pergunta abstrusa será, certamente,
a irresistível tendência portuguesa para a verborreia e a vacuidade
oratória, fazendo três perguntas numa só e complicando
desnecessariamente o que deveria ser simples.
Seja como for, até ao dia do referendo, ninguém pode levar a
sério a pergunta, nem a resposta que os portugueses lhe derem.

Fim à vista
Rui Costa Pinto
Santana e Portas estão cada vez mais
perto da ruptura anunciada. O discurso e a
prática já nem conseguem esconder o que já
está há muito tempo à vista de todos: o
esboroar da coligação entre o PPD-PSD e o
CDS-PP.
A mensagem do último congresso dos
social-democratas e a reacção enérgica de
Paulo Portas, previsível, apenas confirmaram o que corria nos corredores do poder. O
ruído que escapa das reuniões secretas começa a ser ensurdecedor. As tradicionais reuniões e movimentações, que
antecedem os actos eleitorais, já se fazem sentir, aqui e ali, mais
ou menos às claras. O casamento continua de pé para salvar as
aparências, enquanto se desenha, em privado, um divórcio que
assegure o futuro das duas partes. O debate do Orçamento do
Estado podia ter sido o arranque de uma nova fase de governação,
mas as críticas severas, e o posterior chumbo da central de
informações, arrasaram o astral positivo de que falava Santana
Lopes. Pelos vistos, o caldo está entornado, ainda antes de o
Presidente da República se pronunciar sobre o documento que
rege as finanças, aprovado na Assembleia da República. Santana
e Portas parecem dois naufragos, a respirar com dificuldades,
presos a um rectângulo, no meio de uma grande tempestade.
Apesar de se manterem unidos a boiar, agarrados um ao outro,
ambos sabem que já não falta muito tempo para um deles
empurrar o parceiro de circunstância, na melhor oportunidade,
para garantir a sobrevivência da direita. O País está condenado
a assistir a esta batalha, da qual apenas um dos dois vai sair,
politicamente, vivo e de boa saúde. Já lá vai o tempo dos ideólogos,
os conhecidos e os encapotados, que garantiram que os dois
políticos estavam condenados a entenderem-se até ao fim. Mais de
dois anos depois das últimas legislativas, a questão é outra e bem
simples: nem Santana nem Portas acreditam na solidez da
coligação. As trapalhadas governativas sucessivas e os protagonismos partidários insatisfeitos são o fermento q.b. para levedar
todas as desconfianças no seio da maioria. A crise na economia e
nas finanças públicas, o aumento do desemprego, a falência do
novo modelo de desenvolvimento e a conjuntura internacional não
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Raul Mesquita

Quem não honra o Passado…
não merece ter Futuro
Fernando Cruz Gomes

O muito mediático processo da
Casa Pia teve a sua primeira audiência na 7ª Vara do Tribunal da
Boa-Hora em Lisboa, na última
quinta-feira, dia 25 de Novembro,
data final imposta pela juíza Ana
Peres, que dirige o julgamento em
que estão envolvidos 7 arguidos,
por entre gente famosa da burguesia portuguesa actual.
A principal figura de todo este
processo é Carlos Silvino, dito
“Bibi”, motorista da Casa Pia de
Lisboa. Foi por ele que o escândalo começou.
Esta instituição de ajuda e solidariedade para jovens dos dois
sexos, órfãos, abandonados ou vivendo com sérios riscos de
sobrevivência, foi criada em 1782 pelo Intendente do Reino Diogo
Inácio de Pina Manique, sendo a sua obra predilecta por entre as
muitas que realizou. Começou com o colégio de S. Lucas em Lisboa
e uma filial em Coimbra, também chamado Colégio da broa. Em
1804 tinha 104 estudantes em Lisboa e 84 em Coimbra, para além
de outros colégios de formação profissional e artística. A Casa Pia
de Pina Manique era um conjunto de colégios, de capas de
educação e de beneficência por ele dirigido com muito acerto, de
onde saíram muitos homens eminentes e úteis ao país.
A Casa Pia de Lisboa parece ser agora um tanto diferente.
Foi a 23 de Novembro de 2002, que o jornal Expresso publicou
uma reportagem da sua colaboradora Felícia Cabrita, sobre a
investigação de uma alegada rede de pedofilia existente entre os
seus muros e à qual estariam ligadas várias personagens públicas
portuguesas. Dois dias mais tarde, Carlos Silvino, motorista da
instituição, é preso por suspeitas de abusos sexuais sobre menores.
Tem para cima de 600 acusações. A ordem cronológica dos
acontecimentos ligados ao processo então instaurado onde em
cada dia surgiam as maiores surpresas, sobretudo no que respeita
à identidade dos suspeitos, continua a 1 de Fevereiro de 2003, com
a detenção pela PJ de Carlos Cruz, um dos maiores nomes da
Televisão Portuguesa de todos os tempos, Dr. Ferreira Diniz e
Hugo Marçal, e ouvidos pelo juiz de instrução Rui Teixeira, ficando
o médico e o apresentador de TV detidos em prisão preventiva, por
suspeitas de abusos sexuais sobre alunos da Casa Pia. Em 20 de
Maio Jorge Ritto, embaixador, é igualmente preso
preventivamente pelas mesmas suspeitas. No dia seguinte, 21,
Paulo Pedroso, deputado socialista, ex-ministro da Solidariedade
e do Trabalho, é preso por indícios de abuso sobre menores. No
primeiro de Setembro, os advogados de Carlos Cruz, Jorge Ritto,
Paulo Pedroso, Manuel Abrantes, Hugo Marçal e Ferreira Diniz,
pedem o afastamento do juiz Rui Teixeira, alegando parcialidade
do magistrado. As inquirições para memória futura são assim
suspensas. A 8 de Agosto, o Tribunal da Relação de Lisboa ordena
a libertação de Paulo Pedroso e a 29 de Dezembro, o Ministério
Público, acusa formalmente 10 pessoas no âmbito do processo de
pedofilia. No dia 4 de Maio de 2004, o TRL faz sair Carlos Cruz da
prisão confinando-o obrigatoriamente à residência. A 31 do mesmo
mês, a juíza Ana Teixeira Silva decide de levar a julgamento sete
dos dez acusados, abandonando as pronúncias de Paulo Pedroso,
Herman José e Francisco Alves, atenuando na mesma ocasião as
medidas coercivas de Carlos Cruz e Manuel Abrantes. O juiz
Ricardo Cardoso aceita, em 3 de Setembro passado, a junção dos
processos e, na quinta-feira passada, 25 de Novembro, dois anos
depois da divulgação do escândalo, a juíza Ana Peres iniciou o
julgamento com um clássico “Declaro aberta a audiência. Neste
processo são arguidos Carlos Silvino, Manuel Abrantes, Jorge Ritto,
Carlos Cruz, Ferreira Diniz, Hugo Marçal, Francisco Alves e
Gertrudes Nunes ”. Eram 10h40 em Lisboa. Houve uma tentativa
da advogada de defesa do médico Ferreira Diniz para suspensão
da audiência, alegando irregularidades da juíza na abertura do
Cont. na pág. 16
permitem que Santana e Portas aguardem, tranquilamente, pelas
próximas eleições. O primeiro-ministro e o ministro da Defesa
sabem que o cenário pode ser pior em 2006. A dupla só está à espera
que Jorge Sampaio perca a paciência. A teoria da vitimização
ainda poderia ser uma tábua de salvação, capaz de rebentar com
as novas fronteiras. Enquanto uns e outros jogam o jogo do gato
e do rato, entre Belém e São Bento, entre a Lapa e o Largo do
Caldas, o país continua adiado, dependente de um milagre que
permita à coligação continuar a governar, com estabilidade.
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Arganil elevou-se. Cresceu.
Agigantou-se, mesmo, no conjunto das cidades e vilas que têm
da gratidão um conceito nobre. E
isso deve encher de orgulho as
gerações que andam agora pelas
escolas a preparar-se para o futuro. É importante que os nossos
mais novos aprendam que “quem
não honra o Passado... é bem
capaz de não merecer o Presente
e o Futuro”. A frase, de que desconheço o autor, salta-me à mente, ao ler, preto no branco, que a típica vila beirã acaba de
homenagear os que “da lei da morte se libertaram”, cumprindo
galhardamente o seu dever, quando em combate, pela Pátria,
estiveram no (então) Ultramar Português.
É que, eles, os combatentes, cujo nome ficou escrito na pedra
do monumento agora erguido, no Bairro do Sobreiral, cumpriram
a sua parte no dever de defender a Pátria. Talvez com um conceito
diferente daquele que hoje, pelos vistos, se defende e se canta.
Mas... um conceito nobre. Talvez repetido, uma que outra vez,
pelas mães beirãs que, mesmo chorando o desgosto de os ver partir,
entendiam o chamamento da Pátria. Entendiam-no e inculcavamno na mente dos que partiam, alguns para sempre.
Arganil, concelho nobre, cumpriu com nobreza, o dever de ser
grata. Mais do que isso, deixou exemplo a muitas nobres cidades
e vilas que ainda se envergonham dos seus heróis, manietadas por
não sei que birras mentais que ainda há. Arganil cumpriu.
Não estive lá, frente ao monumento, para saudar naqueles todos
quantos, em terras que eram portuguesas – e onde nunca o sol se
punha... – combateram o bom combate e escreveram heróicas
páginas de uma História que não envergonha os vindouros. Bem
ao contrário. Em meu nome, decerto que em meu nome, familiares
por ali estiveram. Sim, porque entre os nomes dos que tombaram
“lá longe”... figurava o nome de um irmão que ainda não consegui
esquecer. Sebastião José. A quem vi, vezes sem conta, a falar no
seu mister às filhas que então nasciam... e que também estiveram
presentes.
Se eu lá estivesse, era bem capaz de rebentar em pranto.
Sobretudo a lembrar-me de uma “velha senhora” – nobre e
altaneira em sentimentos, que só esses contam – a aconselhar aos
filhos o cumprimento da sua missão patriótica. Uma mãe que
descansa agora, lá por cima, em cemitério de aldeia, onde já os pais
descansavam. Essa mãe... é, afinal, igual a tantas outras. Das que
estiveram na cerimónia do Bairro do Sobreiral. Que, à sua
maneira, ajudaram a levantar bem alto o nome do velho Portugal...
que cada vez se deve orgulhar mais das páginas que escreveu em
países... que eram, então, Portugal.
A homenagem aos combatentes, que Arganil achou deveria
fazer, foi também – pelo menos para mim, cá longe da terra –
homenagem à mãe sofredora. Que abençoava, um a um, os filhos
que iam para a guerra. Cumprir o que então se pensava ser um
dever. Que era mesmo um dever. A despeito de muitos pigmeus
de hoje entenderem que não.
Arganil cresceu. Agigantou-se. É já hoje maior. Cumpriu um
dever de gratidão. E como “quem não honra o Passado não
merece ter Presente nem Futuro”, Arganil está a crescer ainda
mais.
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Comunidade
Gabriel e Águeda Puga

Nos 50 anos matrimoniais do feliz casal

Gabriel e Águeda Puga são
certamente neste momento um
casal felizardo e feliz, na medida
em que acabam de assinalar a
passagem do 50º aniversário do

doras salas do Plaza Volare,
Hotel Sheraton Four Points,
com “cocktails” e almoço/ajantarado para cerca de 300 convidados.
Com baile abrilhantado pela
discoteca J.G. Night Productions (Jeff Gouveia), estas Bodas de Ouro tiveram alguns
momentos de muito relevo,
sobretudo com a exibição de
um vídeo fotográfico das passagens mais notáveis nas vidas do
casal aniversariante, nos Açores e Canadá.
Outros sim, Joe Puga, na
qualidade de filho, e Adriano
Pereira, como amigo do Gabriel

seu matrimónio, nma celebração, aliás, assaz solene, digna e
faustosa, rodeada de muito
amor, amizade e benquerença.
Foi no dia 21 de Novembro,
festa, também, do Cristo Rei,
não admirando, pois, que a
igreja da Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval estivesse repleta de fiéis, familiares
e amigos do casal aniversa-

e da Águeda, distinguiram estes
“renovados noivos” com algumas das suas canções favoritas
e que, tal como o vídeo anteriormente, muito bem caíu na apreciação de todos os presentes.
Por outro lado, e a propósito,
as equipas da FPTV e da RTPAçores (esta última no prosseguimento da sua visita a Montréal) estiveram no local para

riante, para esta missa de Acção de Graças, presidida pelo
padre José V. Arruda e acompanhada pelo respectivo coral
paroquial.
Esta cerimónia religiosa foi
seguida de uma opulenta recepção, numa das encanta-

registar o agradável acontecimento.
Conforme as declarações
que para tal prestaram, quer o
Gabriel, quer a Águeda, ambos
se manisfestaram “gratos a
Deus por todas as dávidas que
(lhes) concedeu”, assim como
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António Vallacorba
aos filhos, filhas, demais familiares e amigos por, sobremaneira neste dia, os terem feito
sentir tão caloroso amor e amizade.
Dessas “dádivas”, certamente que estará prioritariamente
nos corações e mentes do felizardo casal, esta abundância de
entes queridos com que foram
abençoados: 5 filhos: Manuel,
Angelina, Gabriel, Connie e
Joe; as noras, Conceição e Helena; os genros, Jacinto e Willy;
11 netos: Debbie, Terry, Andrew, Melanie, Kimberly, Mathew, Dorothy, Pamela, Branda, Ashley, Jeffery; e, final-

mente, uma bisneta, a Vanessa.
Numa retrospectiva das suas
vidas, tudo começou, eviden-

temente, nos Açores, quando
ambos se uniram perante Deus
no auspicioso dia de 20 de Novembro de 1954.
Gabriel Puga nasceu na Ribeira Grande, no concelho
com o mesmo nome, ilha de S.

seja no dia do seu aniversário –
22 de Outubro de 1958, praticamente quatro anos depois do
seu casamento.
Quanto à sra. Puga, nasceu
Águeda da Costa Sousa, na
freguesia de Ribeira Seca, no

quando um dia ele veio à minha
casa, então na Rua Drolet, entre a Duluth e a Roy, para uma
demonstração daqueles afamados utensílios, e, no ensejo, nos
“convencer” a comprá-los.
(Convenceu mesmo!).

Miguel, filho de Manuel Puga e
de Maria da Conceição Pinheiro. Teve cinco irmãos, dois dos
quais já falecidos.
Desde novo fascinado pela
Natureza, logo abraçou a profissão de moleiro e, tinha ele 18
anos, quando se enamorou da
Águeda..
Numa outra fase importante
da sua vida, o futebol foi o seu
“segundo” amor, através do
qual se distinguiu durante
várias épocas como jogador do
Sporting Clube Ideal, facto
ainda hoje recordado com muitas saudades entre nós por
amigos, ex-colegas e adversários.
Uma coincidência bastante
interessante, diz respeito à data
em que emigrou para aqui, ou

citado concelho da Ribeira
Grande, filha de Manuel Sousa
Maurício e de Glória da Costa.
Tem 7 irmãos, alguns deles
também já falecidos.
Cedo se dedicou à costura e,
por inerência a tal facto, chegou a ser modista, assim como
cedo, com 14 anos, se enamorou do Gabriel. Numa outra
particularidade assaz relevante
da sua juventude, fez parte do
coral da Igreja de S. Pedro,
daquela freguesia. (Agora já
sabemos donde vem o talento
do filho Joe. E de que maneira!).
O meu primeiro contacto
com o Gabriel (era ele então
representante das panelas em
aço inoxidável “LustroCraft”),
ocorreu há dezenas de anos,

Daí em diante, vê-lo-ia sempre, na companhia da esposa, a
participar nas nossas festas
comunitárias e apoiando quaisquer actividades para que fora
e é solicitado, constituindo ambos, sem sombra de dúvida e
portanto, um dos casais mais
populares da nossa comunidade.
Não é todos os dias que se
celebra uma data especial como esta, nem todos são os
casais que conseguem alcançar tão significativa – e elusiva!
– etapa das suas vidas.
Felicitamos o simpático casal,
com votos de, como desejou o
padre Arruda, “mais 50 anos”,
contínua felicidade e a expressão da nossa maior estima e
admiração.

11/30/2004, 5:56 PM
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Alma Juvenil
Universitários do Canadá nos
Açores para debates
Uma missão de investigadores da universidade canadiana do Québec participa segunda-feira no Faial, Açores, num
debate com universitários da
região sobre pesquisas e ecologia pesqueira, anunciou hoje
fonte da Universidade dos Açores.

A fonte do departamento de
Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores adiantou
que a delegação canadiana
que integrará o embaixador do
Canadá em Lisboa, Patrick

Parisot, fará também uma visita
aos laboratórios e instalações
universitárias do Faial.
O papel desempenhado pela
Universidade do Québec no
sector marítimo, os impactos
das mudanças globais nos ecossistemas costeiros e árcticos e a
ecologia e pesca do bacalhau
são alguns dos temas a tratar
pelos investigadores canadianos no debate.
Os universitários açorianos
falarão, por seu lado, das pesquisas desenvolvidas nos mares
das ilhas e das relações entre
ecologia e pesca do atum.
O único estabelecimento de
ensino superior dos Açores, um
arquipélago de que saíram
milhares de emigrantes para o
Canadá, tem em preparação a
assinatura de um acordo de
cooperação com a Universidade do Québec

Anedotas
Qual é a peça da mota que os alentejanos mais gostam?
O descanso.
Porque é que os alentejanos costumam dormir com o relógio
debaixo da cama?
Para acordarem em cima da hora.
Num pelotão de ciclistas, como é que se conhece o ciclista
alentejano?
R1: - O único que se esqueceu de tirar o cadeado.
R2: - O único que vai naquele sentido.
R3: - O único que só corre nas descidas.

Gal Revisitada

Boca do Inferno
Todas as culturas têm lendas, quer sejam orais ou escritas, elas
estam contam historias extravagantes e mágicas para mudar a vida
ou explicar situações que parecem inexplicáveis ou simplesmente
para ter que fazer quando acabava-se de jantar, à beira da fogueira
e espantar as crianças.
Aqui têm uma lenda dum local perto de Cascais: a Boca do Inferno.
Há muito tempo atrás, na
zona que é hoje conhecida
como Boca do Inferno, existia
um enorme castelo onde habitava um homem de aspecto
feroz, que se dedicava à feitiçaria.
Um dia esse homem decidiu
casar-se e, para escolher a mulher mais bela das redondezas,
consultou a sua lâmina de cristal de rocha para saber qual a
casa onde deveria ir buscá-la.
Quando os seus cavaleiros
voltaram ficou estupefacto. A
jovem era ainda mais bela do
que imaginara. Ficou, imediatamente, tão ciumento que
decidiu escondê-la para preservar o seu amor.
Fechou a sua mulher numa
torre alta e solitária e escolheu
para guardião o seu cavaleiro
mais fiel. A jovem no alto da
torre sentia-se tão só quanto o
seu guardião. Tinham por única companhia o mar e as suas
marés.
Um dia, a curiosidade do
cavaleiro falou mais alto. Quem
seria aquela mulher encerrada

na torre há tanto tempo? Como
seria? Pegou na chave e decidiu subir. Junto à porta o cavaleiro parou para recuperar o
fôlego e tomar coragem. Quando a abriu ficou espantado com
a beleza da prisioneira.
A partir daquele dia partilharam os momentos de solidão, nascendo, assim, um grande amor entre os dois. Decidiram fugir juntos, esquecendo-se que, através da sua magia, o feiticeiro sabia de tudo.
Montaram no cavalo branco do
cavaleiro e cavalgaram pelos
rochedos junto ao mar.
Enquanto isso, no castelo,
cheio de raiva e ciúme, o feiticeiro criou uma tempestade
assustadora que fez com que os
rochedos, por onde os dois
amantes caminhavam, se abrissem como se fossem uma
grande boca infernal. Cavalo e
cavaleiros foram engolidos
pelas águas, tendo desaparecido para sempre. O buraco
nunca mais se fechou e o povo
começou a chamar-lhe Boca
do Inferno.

Foto da semana

O Bebé do Ano 2004
Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do
futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2004, acompanhadas dos respectivos nomes,
datas de nascimento, nomes dos pais e número do telefone, para:
Concurso Bebé 2004, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent,
Montréal, Qc H2W 1Z4.
No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.
Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)284-1813,
de Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.
Patrícia Lopes, uma nova estrela no Bistro Nova Estrela

Alexas Juliane Seymor Vieira
Nasceu: 19 de Setembro de 2004
Mãe: Michelle Seymour Vieira
Pai: Steven José Carvalho Vieira
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Artista: Gal Costa
Ano: 2003
Gênero: MPB
Selo: Dubas/Bros
Cotação :

1/2

Aos dois anos de idade já sabia
que queria ser cantora e não
esperou muito mais. Gravo “Gal
Costa-Brazil” (1960) aos seus 15
anos. Uma amiga lhe apresentou
Caetano Veloso que se asustou
pela sua voz ao ouvirla e imediatamente ensinou-lhe uma composição sua. Gal Costa maduro
tocando em todos lados do Brasil
com Caetano, Gilberto Gil e Maria Bethânia no grupo “Doces
Bárbaros”. Logo, gravou “Domingo” (1967) seu primeiro disco com a ajuda de Caetano Veloso. Um
disco inspirado pela Bossa Nova de João Gilberto cujo admitiu ser
fã. Depois de algums anos percorreu um repertório mais variado
e significativo de seu tempo reivindincando essa música experimental do movimento Tropicália. Viveu tambem o feitiço dos anos
80. Mas agora voltou com mais serenidade e continua girando por
todos lados cantando sua voz, sua vida.
Essa coletânea escolha o período mais prolifico de Gal Costa, que
vai de “Domingo” (1967) até “Minha Voz”(1982). É feita de
belíssimos cacos de outros discos e cria um mosaico que, sendo
reverente às suas origens, tem beleza e vida própria. Os produtores
do selo Dubas puderam ter escolhido canções mais comerciais
dela como “Un día de domingo” de Tim Maia, o a famosa “Brasil”
mais nao e um disco aproveitador. Ao contrario o disco é sincero
e reflete a suavidade da cantora com canções mais intimas. As
faixas “Minha Voz”, “Meu nome é Gal” e “Folhetim” de Caetano,
Roberto+Erasmo Carlos e Chico Buarque respetivamente, foram compostas para ela. Essa coletânea é como uma dessas
composições: feita para ela, com integridade e sinceridade. Então
é para os fãs de Gal.

Por que é maravilhoso ser homem

Sabem porque é que os alentejanos não comem iogurtes?
Porque quando chega ao estômago, já passou o prazo de
validade…

12-01-2004.pmd
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Susana Sequeira
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1. As conversas duram 30 segundos.
2. Sabes coisas sobre carros e tanques.
3. Nos filmes, os nus são quase sempre femininos.
4. As férias de 5 dias requerem apenas 1 mala.
5. As filas para a casa de banho são 80% mais curtas.
6. Os teus velhos amigos não se importam se emagreceste ou
engordaste.
7. O teu traseiro não é um factor decisivo em entrevistas de
trabalho.
8. Todos os teus orgasmos são verdadeiros.
9. Dão-te mais valor pelo mais pequeno acto de inteligência.
10. Podes tomar banho e vestir-te em 10 minutos.
11. Se alguém se esquecer de te convidar para alguma coisa,
ainda pode ser teu/tua amigo(a).
12. A roupa interior custa 5 euros um pacote de três.
13. Nenhum dos teus colegas de trabalho tem a capacidade de
te fazer chorar.
14. Se tens 34 anos e és solteiro ninguém se importa.
15. Podes ser presidente.
16. As flores resolvem tudo.
17. Podes vestir uma camisa branca para ir a um sítio com muita
água que salpique.
18. Podes despir a camisola quando faz calor.
19. Os mecânicos não te mentem.
20. Não te importas se ninguém repara no teu novo corte de
cabelo.
21. Podes ver televisão com um amigo, em silêncio, durante
horas, sem pensar: “deve estar chateado comigo”.
22. Há sempre um jogo na televisão.
23. As pessoas não deitam olhadelas ao teu peito quando estás
a falar.
24. Podes ir visitar um amigo sem teres de lhe levar um presente.
25. Podes comprar preservativos sem que o empregado da loja
te imagine todo nu.
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Comunidade
A favor da Fundação Charles-Bruneau

Festa da Vindima

Texto e fotos de António Vallacorba
O salão paroquial da Igreja
Saint-Enfant-Jesus (o quinto
templo mais antigo de Montréal), que esteve temporariamente desactivado durante
algum tempo para melhoramentos estruturais e de segu-

bonita e, certamente, lucrativa
Festa da Vindima, organizada
sob os auspícios de um grupo
de amigos naturais de Água de
Pau – e não só – com o nome de
Action Luso-Québec.
Sob o formato de jantar-dan-

rança, regressou no sábado
transacto aos seus grandes
dias festivos, para acolher uma
acção de angariação de fundos
a favor da Fundação CharlesBruneau (FCB)
Tratou-se, efectivamente, da

çante e com muita música pelo
meio, contou com a presença
de Pierre Bruneau, jornalista e
pai do desditoso jovem Charles,
que faleceu em 1988 de leucemia, com 12 anos, dando lugar
a esta nobre causa por que é

12-01-2004.pmd
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conhecida a FCB; o dr. Arlindo
Vieira, Luis Miranda, consortes, entre outras individualidades ligadas à comunidade
e/ou à comunicação social.
Outrossim, algumas quinhentas pessoas (algumas vindas de Otava e Toronto) terão
emprestado o seu calor humano a esta nobre causa, num
ambiente contagiante e encantador, onde a prova do
vinho novo, os artefactos liga-

abrilhantado pelos artistas
Décio Gonçalves e Manuel
Augusto, ambos de Toronto; o
duo Patrick e Duarte, Kelsey
Rebelo,Vanessa Baganha e as
suas bailarinas, preencheram a
noite de muita movimentação e
de melhor passatempo
Paralelamente, o pai do infeliz Charles-Bruneau, Pierre
Bruneau, bem conhecido jornalista do canal TVA, endereçando-se aos convivas, não só
lhes agradeceu a sua participação nesta noite, como se
manifestou profundamente
reconhecido ao Action LusoQuébec por esta iniciativa. Por
outro lado, teve o ensejo de

dos às vindimas, voltaram a ser
o cenário dominante.
Jantar confeccionado pela
dupla de Ângelo e José de Sousa, baile animado pelo conjunto
“Pre-Ex” e demais espectáculo

11/30/2004, 5:56 PM

apresentar o seu livro dedicado
ao Charles e a esta causa, intitulado de “Quand je serai grandi, je serai guéri”, “slogan”,
aliás, conotado com a própria
FCB.
Aliás, Charles Bruneau, por
via da doença que o vitimou,
tornou-se num símbolo de coragem e esperança para os jovens
quebequenses e que, diariamente, lutam para sobreviver
às doenças cancerosas.
Uma outra valiosa colaboração, veio da parte de Eduardo Cipriano, um hábil artesão
que já nos habituou com a feitura de inúmeros objectos da
nossa memória colectiva e ca-

ravelas, uma das quais foi arrematada pelo nosso comum amigo Arlindo Velosa, por 100
dólares.
Finalmente, e para que conste, registamos os nomes das
pessoas mais directamente
envolvidas neste evento e que
constituem o Action Luso-Québec: Manuel Torres, José
Froias, Valter Froias e Gil Couto; Manuel Vieira, Eddy Sousa
(Baganha), Carlos Correia (?)
e Fátima Torres; Lúcia Sousa,
Rosália Barbosa, Goretti Valente e Conceição, aos quais felicitamos pelo sucesso desta
festa.
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Sociedade
Vítimas de crimes violentos

Estado dá mais
de um milhão de euros
O Estado português concedeu, no ano passado, mais de
um milhão de euros em indemnizações a vítimas de crimes
violentos. A maioria das pessoas
que pede dinheiro ao Estado
por ter sido vítima de crimes
graves recebe resposta favorável da Comissão de Protecção. Às Vitimas de Crimes Violentos (CPVCV).
Em 2003, a comissão deu

parecer favorável em 62 processos e o Secretário de Estado
da Justiça aceitou todas as
avaliações e atribuiu as respectivas indemnizações. Em média, e de acordo com as contas
do presidente da CPVCV, Caetano Duarte, é dada resposta
positiva a «60, 70 por cento dos
casos» que são analisados.
Assim, em cada caso foi atribuído um montante de cerca de

16.700 euros. No total, o Estado
concedeu um milhão e 37 mil
euros. Deram entrada 91 processos.
No total, a comissão emitiu,
no ano passado, 103 pareceres
dos quais 26 foram arquivados
por não preencherem os requisitos exigidos. Nos casos em
que as vítimas solicitem esta
ajuda monetária, os crimes
devem ter sido cometidos por
pessoas sem capacidade económica para pagar indemnizações. Além disso os crimes
devem ter provocado, pelo
menos, 30 dias de doença.
OS CASOS MAIS GRAVES
Apenas são atribuídas compensações nos casos mais graves e de que resultem pessoas
mutiladas ou diminuídas na
sua capacidade de trabalho. A
maioria dos casos tratados dizem respeito aos crimes de
homicídio e ofensas corporais.
E, mais recentemente, há também casos de violência doméstica. Há dez anos em funcionamento, apenas em 1999 a
comissão foi alargada aos crimes de violência doméstica.
Mas, nestes casos o requisito de
30 dias de doença não é exigido. Aliás, nas situações de
violência conjugal o objectivo é
atribuir adiantamentos de
indemnização para que o cônjuge (na maioria mulheres) se
autonomize o mais rapidamente possível do companheiro.
A CPVCV é responsável pela
instrução de processos e emissão de pareceres que remete
para o Secretário de Estado da
Justiça.
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Um nome de muitos
Significado dos nomes
J
Janaína: tupi, africano: “protetora das mães e esposas, rainha do
mar”. O mesmo que Iemanjá.
Jandira: tupi: “mel da abelha jandaia”. Variante: Jandaia.
Janete: forma francesa de Joana, Jane e Janice.
Janice: latim “de Jano, graça de Jano”.
Jaqueline: forma feminina francesa de Jacob.
Jardel: francês: “joio, ou garganta”.
Jeferson: inglês: “filho de jafet”. Variante: Jefferson.
Jelson: variação gráfica de Gerson ou Jeferson.
Jenifer: galês: “de faces brancas”.
Jeová: hebraico: “o ser por excelência, Deus”.
Jeremias: hebraico: “a quem Jeová constitui, exaltado por Javé”.
Jerônimo: grego: “quem tem nome sagrado”. Variante:

A propósito do nome: SILVA
Amélia Oliveira-Vaz
Um pequeno artigo foi publicado neste jornal com a data
de 8 de Setembro, artigo em
que o professor Benjamim Silva, jornalista e poeta fala do
nome de família: Silva, dando o
significado do nome num dicionário. Em seguida escreve
outros nomes de família de
homens em que me pareceu
que o jornalista reconhece
algum valor escrevendo que foi
com a intenção de, recordar
nomes de família de outros. Eu
achei a ideia interessante e
como só eram nomes de homens pensei em mulheres, mas
recordei também alguns nomes de família de homens que
conheço. Escrevi mas nada
enviei, deixei escrito como de
outras vezes que escrevo a não
envio por pensar que não interessam. Encontrando o Jornal
decidi copiar o que escrevera.
Benjamim Silva termina a enumeração com o nome de Vaz.
Eu sorri porque conheço um
Vaz que também é Silva e eu
também tenho o nome de Silva.
Assim escrevo aqui nomes de
homens que algo fazem para o
bem da Comunidade especialmente no âmbito da cultura. Já
anunciei um Silva Vaz e lembro
um Marques da Silva e continuo com André, Carvalho, Rodrigues, outro Rodrigues, Aguilar, Sousa, etc. Lembro aqui
um poeta cujo nome o Senhor
Silva escreveu. Quando li a
poesia dele vivi a surpresa e a
admiração, pensando que é o
melhor entre os que conheço
aqui. É pena que não escreva e
publique mais para termos o
prazer de o ler. Mas o meu
propósito é nomear algumas
mulheres que tem dons culturais. Começo por lembrar
duas que já não estão connosco
mas que merecem ser recordadas. Uma foi Aldina Marques
da Silva, com grande cultura,

agradável e modesta, professora universitária, escritora,
pesquisadora, oradora e Maria
Leonor Morais da Silva pintora
a óleo de grande sensibilidade
e arte. Continuo com nomes de
família e outros, algumas quase
desconhecidas como Almeida,
Pacheco, Amorim, Cláudio,
duas Rodrigues, Reis, Vilela e
Pereira. Termino lembrando
uma outra vez que não estou a
falar de mim. Tantos e tantas
como valores nesta Comunidade. Esqueço muitos e muitas.
Escritores, poetas, homens de
rádio, jornalistas, músicos e

Gerôninmo.
Jéssica: hebraico: “cheia de riquezas”.
Jesus: hebraico: “Deus é seu auxílio, Javé é salvação, filho de Josué”
(José).
Joana: feminino de João, variante de Joanã, Jane.
João: hebraico, grego, latim: “Javé é misericordioso, Javé
presenteou, Deus é gracioso, Deus é cheio de graça”.
Joaquim: hebraico: “Javé levanta, restabelece, elevado é Javé”.
Feminino: Joaquina.
Joel: hebraico: “Javé é Deus, adorador de Deus”. Feminino:
Joelma.
Jonas: hebraico: “pomba, amante da paz”.
Jônatas: hebraico: “dado por Javé”. Variante: Jonatã, Jônatan.
Jorge: grego: “trabalhador da terra, agricultor”.
José: hebraico: “o que nasceu depois dos outros, aquele que
acrescenta, Deus aumentou (com outro filho)”. Feminino:
Josefina. Variantes: Jôse, Josefa.
Josué: hebraico: “Deus é auxílio”. Um dos nomes que Jesus era
conhecido.
Judite: hebraico: “a louvada,
cantores, etc. E todas as mu- mulher vinda da cidade de
lheres que enumerei e outras Iehud, a judia”. Variantes:
que nas mesmas artes se valo- Judith, Judithe.
rizam valorizando Coda a Co- Júlia: latim: “a cheia de juventude”.
munidade.
E todas as Mulheres que eu Juliana: descendente de Júlio,
enumerei e outras que nas
mesmas artes se valorizam,
valorizando toda a Comunidade.
Mulheres de rádio, canto,
dança, teatro, pintura, ensino
das letras etc. Falo de valores,
dons que se recebem que desenvolvemos, mas mais que
tudo importa a educação, a
sinceridade, as boas maneiras,
a simplicidade. Nada de vaidades, palavras mentirosas, invejas ou insultos.

Tarifas longa distância
que não afectam
o seu orçamento
Use 10-10-620 para poupar nas suas chamadas interurbanas
• Facturação na sua conta da Bell
• Sem contrato nem despesa de activação

• NADA a pagar por mês
• NÃO precisa mudar companhia telefónica

10-10-620 is a division of Telehop, publicity
traded as HOP on TSX Venture Exchange
*

Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢. Telefonemas para telemoveis e países
com códigos especiaís podem ser mais caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto será facturado 1$.
Tarifas effectivas no 1º de Novembro 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.
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Júlia, ou nascida em julho. Variante italiano: Giuliana.
Juliano:latim: “que pertence a Júpiter, Juno, filho de Júlio, nascido
em julho”. Variante italiana: Giuliano.
Julieta: derivado de Júlia, Júlio. Variante italiana: Giulieta.
Júlio: latim: “o luzente, o brilhante (relativo a Júpiter)”.

K
Karem: dinamarquês de Catarina.
Katia, Katya: adaptação russa de Catarina.
Kelli, Kelly: irlandês, donzela, guerreira”.
Kerina: hindu; “poderosa deusa”.
Kim: chinês: “ouro”.
Klaus: versão germânica de Nicolau.

L
Ladislau: eslavo: “senhor da glória”.
Laércio: latim: “nascido ou vindo de Laerte, cidade da Cicília”.
Laerte: grego: “guarda, salvador do povo, levantador de pedras
(refere-se ao nome de uma formiga)”. Variante: Laertes.
Lair: árabe: “brilhante, luminoso”.
Laís: grego: “povo, a popular, a democrática”.

Continuação na próxima edição

Portugal
PORTUGAL
Por apenas

6

.7¢
por minuto*

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Argentina
Buenos Aires

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Espanha
Itália

Estados Unidos

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Os primeiros 20 minutos por 1$
Cada minuto adicional 5¢

Canadá

Partilhe esta possibilidade de
comunicações de longa distância
com as cartas-prendas 10-10-620.
Visite o www.1010620.com para mais informações

Telefone “Toll-free” 1-866-3-1010620 ou visite-nos no www.1010620.com para mais detalhes
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Vária
A época dos Nobel
Augusto Cerqueira

Todos os anos, no mês de
Outubro, os órgãos da comunicação social divulgam os
nomes dos laureados do Prémio Nobel, o mais prestigiante
e de mais levado valor pecuniário de entre outros prémios
atribuídos universalmente,
fazendo sentido umas breves
notas tanto sobre Alfred Nobel
como pela magnitude da Fundação por ele legada à Humanidade.
Alfred Bernhard Nobel nasceu em Estocolmo a 21 de Outubro de 1823, vindo a celebrizar-se como químico, industrial e, particularmente, como
inventor da dinamite.
Em 1842 a família muda-se
para São Petersburgo, na Rús-

sia, onde o pai Imanuel manufacturava minas e torpedos
para o governo russo.
Em 1864 uma explosão destruiu a sua oficina de experiências, matando um dos irmãos mais novos. As explosões
sucediam-se e Alfred compreende a necessidade de algo
menos perigoso e mais fácil de
transportar. Em 1865 funda a
sua nova fábrica de explosivos
em Krumel na Alemanha. Um
ano depois divulga a invenção
da dinamite que o viria a celebrizar e enriquecer. Desde
então multiplica as suas descobertas e estabelece fábricas em
diversos países, tornando-se
pioneiro em várias áreas de
novas tecnologias e impulsionador de outras indústrias, tais
como a borracha sintética,
cabedais e seda artificial. Aquando da sua morte em 10 de
Dezembro de 1896, Nobel deixava registado o impressionante número de 355 patentes,
disseminadas por várias localidades. Morreu em S.Remo, na
Itália, com 66 anos, legando ao
mundo um incomparável
exemplo de trabalho e impulso
nas tecnologias e indústrias do

O Bebé do Ano 2004
Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do
futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2004, acompanhadas dos respectivos nomes,
datas de nascimento, nomes dos pais e número do telefone, para:
Concurso Bebé 2004, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent,
Montréal, Qc H2W 1Z4.
No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.
Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)284-1813,
de Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.

seu tempo. Como filantropo
legou em testamento à Comunidade Científica, a atribuição
de 5 prémios anualmente entregues, no sentido de estimular e
compensar novos cientistas,
incentivando assim os que se
empenham no melhoramento
da condição humana.
Os cinco prémios iniciais
eram destinados à Física, à
Química, à Medicina, à Literatura e à Paz. Em 1968 foi
adicionado o Prémio da Economia.
Há várias instituições ligadas
à atribuição dos prémios. Por
exemplo: os prémios da Física e
da Química estão a cargo da
Real Academia das Ciências
sueca; o de Medicina imana do
Real Instituto de Medicina
sueca e o de Literatura é da
responsabilidade da Academia
de Letras, etc. Diz-se que Nobel
não contemplou a Matemática,
devido à sua mulher ter privilegiado um relacionamento com
um matemático, para além do
convencional.
As candidaturas aos Prémios
são da responsabilidade das
secções, as quais enviam às
respectivas academias ou institutos as suas conclusões, cabendo a estes a apreciação final.
A atribuição dos Prémios
teve início em 1901 e, desde
então, têm sido entregues ininterruptamente. Contudo há
particularidades de interesse.
Um Prémio pode não ser
entregue em determinado
ano, se a respectiva Comissão
de análise assim o determinar.
Quando isso se verifica o montante é adicionado no ano seguinte. Um prémio pode também ser dividido equitativamente por duas ou mais pessoas. Um contemplado pode
ainda, se assim o entender,
renunciar ao galardão. Casos
destes já têm acontecido por
razões políticas em regimes
ditatoriais.
A atribuição dos prémios cria,
ocasionalmente, discrepância
na opinião dos críticos, particularmente o Prémio da Paz,
dando a ideia de que nem sempre a isenção preside com justeza às decisões finais. Mohandas
Gandhi foi um dos grandes
pacifistas do século XX mas não
foi lembrado pela Academia
sueca, enquanto Henri Kissenger e Arafat com a “folha de

serviço” que se lhes conhece,
foram contemplados. “Mistérios que o Império tece”.
Segundo os estudiosos, uma
elevada percentagem dos mais
de 500 premiados no decurso
de 103 anos, são judeus ou
destes descendentes: cerca de
30 por cento.
Portugal aparece também
na honrosa lista dos países
distinguidos: um em Medicina,
outro em Literatura.
Em 1949, o Professor Egas
Moniz ganhou o Prémio de
Medicina pela sua descoberta
dos valores terapêuticos de
leucotomia em psicose. Ironicamente foi atacado por um
desequilibrado mental, tendo
sobrevivido aos 5 tiros sobre ele
disparados. O Prémio foi partilhado entre Egos Moniz e o

cientista suíço Walter Rudolf
Hess. A Casa-Museu... Egas
Moniz encontra-se localizada
em Avanca, região do Aveiro,
podendo ser visitada pelo público.
Em 1998, foi a vez de José
Saramago arrebatar o galardão da Literatura, uma distinção que os portugueses sabiam
vir a acontecer a seu tempo,
dada a qualidade de alguns dos
nossos escritores e até de outros escritores do mundo lusófonos, Jorge Amado, por exemplo. Nos anos 50 havia uma
espécie de duelo entre Aquilino
Ribeiro e Ferreira de Castro,
que geravam prognósticos populares. Aquilino tinha vasta
obra e era um cultor da Língua.
Ferreira de Castro tinha a seu
favor 3 títulos de reconhecido

SAMPAIO DISSOLVE PARLAMENTO
Cont. da pág. 1
mais tarde era a nomeação de
Miguel de Sousa (vice-presidente da Assembleia Regional
da Madeira) para ocupar o
lugar deixado vago por Henrique Chaves. Sobre a saída do
ministro, Santana Lopes manifestou apenas estranheza pelo
facto de este nada lhe ter dito,
mas elogiou o seu passado profissional.
Pouco depois do início da
reunião, a Presidência da República emitiu um comunicado,
onde anunciava a convocação
do Conselho de Estado e dos
partidos com assento parlamentar. Em declarações aos
jornalistas, à saída da reunião
no Palácio de Belém, Pedro
Santa Lopes, confirmou a dissolução do Parlamento e consequente convo-cação de eleições
antecipadas. O chefe do Executivo disse ainda que não chegou
a expôr ao presidente Jorge
Sampaio a solução para resolver a crise instalada no
Governo uma vez que o chefe
de Estado lhe anunciou a sua
própria decisão logo no início
do en-contro.
“O senhor Presidente da
República informou-me da sua
decisão de iniciar as diligências
necessárias condu-centes à
dissolução da Assembleia da
República. O Governo manterse-á em funções até à realização
das eleições. Quero dizer aos
portugueses e às portuguesas

Nicholas Lopes De Melo
Nasceu: 13 de Agosto de 2004
Mãe: Sandra Lopes
Pai: Jason De Melo

que, tal como respei-támos, em
Julho, a decisão do senhor
Presidente de não dissolver o
Parlemento, temos agora a
mesma postura institucional”,
anunciou Pedro Santana
Lopes, à saída da reunião, no
Palácio de Belém.
O ainda primeiro-ministro
sublinhou que a dissolução da
Assembleia da República é
uma decisão e uma “grande
responsabilidade” do Presidente da República, com a qual
não concorda. Pedro Santana
Lopes referiu que há uma maioria parlamentar disposta a governar e que, como tal, não
encontra qualquer razão para
eleições antecipadas.
Santana Lopes, apesar de
manifestar discordância, garantiu total respeito institucional
pela decisão do Presidente da
República e apelou a todos os
portugueses para que mantenham serenidade e calma.
Prometeu para mais tarde uma
declaração de fundo, mas deixou escapar um desabafo, referindo que o seu Governo viveu
quatro meses sob ameaça permanente de dissolução parlamentar e que parece que tinha
de pedir licença à sociedade
portuguesa para governar.
O Presidente da República
irá agora ouvir o Conselho de
Estado (recorde-se que dois
elementos deste órgão já ontem
tinham sugerido a hipótese da
dissolução parlamentar) e os
partidos com assento parlamentar, devendo depois anunciar a data das elgislativas
antecipadas, que apenas estavam previstas para 2006. Jorge
Sampaio deverá também explicar aos portugueses porque
tomou esta decisão, um desfecho que coloca a governação
do País em regime provisório no
difícil momento da discussão do
Orçamento de Estado para
2005.
Na seA posição foi tomada

prestígio universal: A Selva,
Imigrantes e as Maravilhas
Artísticas do Mundo. Nem um
nem outro o conseguira, mesmo tendo Ferreira de castro
sobrevivido 13 anos a Aquilino.
Seguiram-lhe Miguel Torga,
Virgílio Ferreira e Sophia de
Mello Andresson, já desaparecidos, havendo ainda dois crónicos candidatos (Agostina
Bessa Luís e Antonio Lobo
Antunes) provavelmente com
menores possibilidades, dado o
prémio de Saramago.
A entrega dos prémios é feita
a 10 de Dezembro, dada do
aniversário da morte de Nobel,
em Estocolmo, à excepção do
Prémio da Paz, que tem lugar
em Oslo, da Noruega.

após uma reunião de urgência
entre membros do Secretariado Nacional do PS e o secretário-geral socialista, José Sócrates, que fará uma declaração política por volta das
20:00, na sede nacional do
partido. Na sequência do anúncio da decisão de Jorge Sampaio, os membros do Secretariado Nacional do PS e o
secretário-geral socialista, José
Sócrates, reuniram-se de emergência. Depois do encontro os
socialistas emitiram um comunicado em que afirmam estar
de acordo com a decisão do
Presidente da república. No
entanto, o líder socialista só fará
uma declaração política por
volta das 20h00, na sede nacional do partido. Paulo Portas,
ministro de Estado e presidente
do partido da coligação CDSPP, remete para amanhã, quarta-feira, uma declaração oficial
sobre a dissolução do Parlamento.
REACÇÕES
“É uma decisão atrasada em
quatro meses” (...). “Portugal
está a viver uma crise que se
agravou em cada um destes
quatro meses e as eleições são
a forma normal de resolver isso.
O BE está pronto para eleições
e os portugueses, com certeza,
querem decidir quem os irá
governar”. Líder do Bloco de
Esquerda (BE) Francisco Louçã
ELEIÇÕES EM FEVEREIRO
Jorge Sampaio deverá convocar eleições legislativas antecipadas em Fevereiro de 2005,
segundo os prazos estabelecidos na Constituição e na lei
eleitoral para o Parlamento. A
lei eleitoral prevê um prazo de
55 dias para a convocação de
eleições em caso de dissolução
da Assembleia da República.
No decreto de dissolução,
Jorge Sampaio terá obrigatoriamente de marcar a data
das novas eleições, que, de
acordo com a Constituição, têm
de realizar-se nos 60 dias seguintes à publicação do diploma, pelo que Fevereiro é o
mês mais provável para a realização de eleições antecipadas.
O presidente da República
deverá inciar esta semana
encontros com os partidos com
representação parlamentar e o
Conselho de Estado.

Leia
A Voz de Portugal
o seu jornal
à
quarta-feira

Samantha Pereira Calisto
Nasceu: 20 de Outubro de 2004
Mãe: Elizabete Pereira
Pai: José Calisto
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Agenda comunitaria

Filarmónica Portuguesa de Montréal

Com nova Direcção,
festejou Santa Cecília
Texto e fotos de António Vallacorba
Santa Cecília, padroeira dos Montréal (FPM).
Foi, por assim dizer, uma
músicos, foi finalmente festejada durante o corrente ano, celebração mais limitada do
sábado passado, na sede da que tem sido habitual nos últiFilarmónica Portuguesa de mos anos e, por conseguinte,

apenas destinada aos músicos e
familiares desta colectividade
recreativa, com jantar, portanto, gratuito, e baile.
Serviu, também, para a apresentação da actual Direcção,
saída das eleições de 11 de
Outubro passado, e que é a
seguinte: presidente, João Ba-

Na sala do Plateau

JORGE FERREIRA
Um estilo sem desvios
Pela batuta desse aparentemente calmo e discreto produtor que é, há vários anos, o
Eddy Silva, esteve mais uma
vez entre nós um nome grande da canção portuguesa, sobretudo, no continente americano. Jorge Ferreira não é um
recém-chegado aos palcos. É,
antes pelo contrário, um veterano, que ao longo da sua carreira soube criar um público
certo que o admira e sempre
acompanhou a sua ascensão e,
paralelamente, sabe cativar e
aumentar a sua popularidade
junto de um público jovem, o

Raul Mesquita
cuja receptividade o artista tem
todavia absoluta necessidade.
Cabelos com uns quantos
salpicos prateados, a confirmar
alguns anos adicionados à vida,
Jorge tocou também harmónica — a tradicional gaita de
beiços, e concertina, entremeando canções e conversas
com a assistência, apresentando-lhes a certo momento, o
talento do seu filho de cerca de
10 anos, à guitarra eléctrica
A sala, cheia, vibrou e acompanhou repetidas vezes as
canções mais conhecidas, onde
as vozes femininas se desta-

que por si só, se torna deveras
surpreendente. Isto porque
Jorge Ferreira, não faz compromissos com o seu estilo de
música ou mesmo com a forma
de estar no palco. Também não
necessita de gritar interjeições
para abafar mediocridades. A
sua presença e o seu estilo
bastam para, com o acompanhamento dos seus músicos, —
muito bons — garantir êxitos
em quaisquer espectáculos
onde actue. Boa voz, muito à
vontade em cena — onde o
conhecimento do público lhe
permite sentir-se em terra conquistada — não se deixa dominar por exageros ou ligeirezas,
mantendo firme o estilo que lhe
é próprio, fiel à linha artística

caram e afirmaram com segurança.
Um bom espectáculo, onde,
as, felizmente, pontuais manifestações de neurose complexa
de alguns elementos da assistência, com evidentes perturbações intelectuais, não conseguiram afectar, com os seus
gritos estridentes e despropositados, nas pretensas demonstrações de apreciação
pelo artista.
A primeira parte deste sarau
foi preenchida pelo Duo Joe&
Duarte, um agrupamento que
teve sucesso pela qualidade das
suas actuações durante vários
anos e que agora se desfaz,
segundo o afirmado por Tavares Bello que, como é seu cos-

que adoptou no início da sua
carreira. E tanto melhor assim.
Num meio como o nosso, tão
pouco dado à apreciação das
verdadeiras manifestações
artísticas e, por vezes, tão afastado da noção dos valores,
Jorge Ferreira surge com toda
a liberdade criadora, sem necessidade de sujeição. É portanto salutar ver assumir-se o
verdadeiro profissionalismo,
respeitador, mas sem vassalagem para com o público, de

tume, se encarregou da apresentação com brilho e segurança. Seguiu-se-lhes Joe Puga
com três bailarinas na interpretação ritmada das suas canções.
Agradecendo o convite, A
Voz de Portugal, encoraja Eddy Silva a assegurar sucessos
através de manifestações artísticas de qualidade, como foi o
caso deste espectáculo de Jorge
Ferreira.
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lança; vice-presidente, José de
Freitas; secretário, João Andrade; tesoureiro, Norberto
Tavares; e, director, Manuel de
Melo.
Paralelamente, foi prestada
homenagem, com placas comemorativas e o descerramento
das respectivas fotografias, a
duas pessoas muito influentes
na vida institucional da FPM –
Luis Pacheco, ex-músico, e o
irmão, António Pacheco, já
falecido e um dos seus fundadores, tendo o João Bulhões
lido uma mensagem da parte
do maestro desta banda, Vitor
Barreira. Por seu lado, Norberto Dâmaso e José de Almeida proferiram algumas palavras
de elogio acerca dos homenageados.
Contrariamente ao acontecido durante a última vez
que aqui estivemos, esta festa
foi mais participada e brilhante,
com concorrido baile animado
pela discoteca da casa e uma
excelente intervenção artística
da parte de Eva de Jesus Pacheco, que a todos deliciou com as
suas cantigas populares.
Todavia, foi o jovem músico,
Brian Ferreira, com o todo o
seu entusiasmo, o grande responsável pelo brilhantismo
geral do serão, fazendo, pois,
com que o recinto de dança

nunca ficasse vazio de convivas. Do sorteio da venda de uma
rifa para tal realizado, saíu ao
antigo dirigente, João da Mota,
um bilhete para um jantar para
dois, graciosidade do Restaurante Casa Portuguesa, de
Vitor Barreira, mas que aquele
voltou a oferecer a esta banda,
acabando por ser arrematado
por José Soares, ex-músico.
Conforme declarações de
José de Freitas sobre esta festa,
e em conclusão do que por ele
foi dito, trata-se de uma manifestação cuja realização nos
moldes dos anos anteriores,
terá de ser seriamente repensada, pelos altos custos organizativos que envolve.
Segundo ainda João Balança, esta festa em honra de Santa Cecília estivera inicialmente
agendada para ser realizada a
26 de Setembro transacto, com
missa, procissão e a participação de outras filarmónicas,
mas a indisponibilidade do
respectivo salão festivo e a
proximidade das eleições para
o novo elenco directivo, tornaram-na impossível para aquela
data.
Fica agora por se saber se
caberá novamente à FPM a
organização deste evento em
2005 – naturalmente mais alargado à comunidade.
Entretanto, chama-se à atenção das pessoas interessadas,
que já começaram as aulas da
escola de música desta filarmónica. Dirigidas por João
Bulhões e Hermenegildo Pinheiro, decorrerão todas as
terças e quintas-feiras, das
19H00 à 21H00.
Finalmente, a FPM tem agendada para sábado, 4 do corrente, uma interessante noite
de fados, com jantar. A artista
convidada, será a Lúcia Belo,
que far-se-á acompanhar por
Manuel Travassos, à guitarra,
e Tony Melo, à viola.
Para mais informações sobre
qualquer um desses dois
eventos, devem dirigir-se à
sede desta banda, sita ao 260
Rachel Este, ou ligar para o
(514) 982.0688.

Actividades para a 3ª idade
Sessão de informação
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa
a comunidade que haverá hoje, 1 de Dezembro, uma sessão de
informação cujo tema é o seguinte: Harmonia familiar, mito ou
realidade? Todas as pessoas interessadas em participar nesta
actividade poderão dirigir-se ao CASCM hoje, pelas 14h15.
Informamos ainda que as actividades têm lugar às terças,
quartas e quintas e que encerramos as actividades deste mês
com o almoço de Natal que terá lugar no dia 15 de Dezembro.
Para mais informações poderão contactar com o CASCM
através do telefone 842-8045.

Bazar organizado pelas
pessoas de idade do CASCM
O grupo da 3ª idade do Centro de Acção Sócio-Comunitária
de Montreal informa a comunidade em geral que haverá nos
dias 9 e 10 de Dezembro um bazar entre as 9 horas e as 5 da
tarde. Os artigos expostos neste bazar serão muitos e variados.
Teremos artigos para a casa, música variada, vestuário, livros
e muitos outros artigos. Teremos uma secção onde o artesanato
produzido pelas mãos das nossas artistas estará em relevo! Não
perca a oportunidade de nos visitar. Venha juntar-se a nós, e
traga uma amiga. Teremos boa animação, um café bem
quentinho e um bolinho à sua espera.
Estamos situados no 32 do boul. Saint-Joseph Ouest, esquina
com a rua Clark. Para mais informações podem contactar com
o CASCM através do número de telefone 842-8045.

Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal
Estimados Clientes,
Comunicamos que devido à actualização do nosso sistema
informático, as nossas instalações encontrar-se-ão encerradas
na 6a. Feira dia 3 de Dezembro 2004 às 15h.
Pedimos desculpa pelos inconvenientes causados.
Agradecidos pela vossa habitual cooperação,
A Direcção

NÃO PASSE O NATAL SOZINHO!
Pela terceira vez consecutiva, a Associação Portuguesa do
Canadá organiza, no dia 24 de Dezembro, um jantar de Natal,
com muita alegria, prendas para as crianças e o Pai Natal.
Nesta época em que as famílias se juntam para partilhar amor
e alegria, muitos são os que, por múltiplas razões, se encontram
sozinhos, tristes, desencorajados e às vezes sem meios de
celebrar dignamente este dia.Graças ao total patrocínio de
Carlos Ferreira e ao esforço e dedicação dos benévolos da A.P.C.,
o Natal é passado à maneira tradicional portuguesa e está aberto
a todas as pessoas que se quiserem inscrever.
Não fique sozinho, a nossa porta está aberta, venha passar a
festa da família e das crianças connosco, inscreva-se telefone
para o 844-2269 ou 779-6298.

Livro do Galo
Maria Furtado, editora do conhecido e útil Livro do Galo,
correspondendo a várias comunicações recebidas nos últimos
tempos, informa que este seu anuário de serviços comunitários
e comercial para o ano 2005, começará a ser distribuído nos
comércios e locais habituais, a partir da segunda semana deste
mês de Dezembro.

11/30/2004, 5:57 PM
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Tecnologia
Internet

Nem ao computador confesso
Parasitas informáticos e programas-espião instalados furtivamente
no seu PC fazem dele uma comadre coscuvilheira. Tem a certeza de
que a sua máquina sabe guardar segredos?
Os vírus informáticos propriamente ditos nunca lhe deram problemas de maior. Mas,
no início de Outubro, Bill Gates
acabou por admitir já ter sido
afectado pela peste digital que,
presentemente, mais preocupa
os especialistas em segurança
na Internet e os internautas
mais atentos. «Também já tive
malware, essa treta [nos computadores lá de casa]», confessou o presidente e principal
arquitecto de software da todo
poderosa Microsoft Corporation. Malware é um conceito
amplo que engloba programas
maliciosos e inclui o sempre
presente spyware (programasespião). Ao apanhar o pai do
Windows (o sistema operativo
mais afectado, por ser o mais
usado), a praga de código informático parasitário revela-se

malicioso. Ou seja: estamos
perante a principal ameaça à
privacidade e segurança dos
internautas. Para o director
técnico do Clix, João Bordalo, a

sofisticação das estratégias
usadas e os propósitos que
servem (crescentemente os do
lucro monetário), «só nos podem deixar preocupados».

Malware em números
75 000 é o número que computadores atacados diariamente
Há 78 000 programas-parasita
Nove em cada 10 computadores ligados à internet está
contaminado
Uma em cada seis infecções ocorre através de «cavalos de
Troia» ou com programas de monitorização
5,8 dias é o tempo que decorre entre o anúncio de uma
vulnerabilidade e o aparecimento de um código malicioso para
a explorar
Em cada computador testado no Earthlink Spy Audit
detectaram-se, em média, 26 «instâncias» parasitárias
O número de computadores «sequestrados» por controlo
remoto subiu, no primeiro semestre deste ano, de 2 000 para
30 000
Fontes: Symantec Internet Security Threat Report; Earthlink Spy
Audit

democrática: afecta todos. Ou
quase.
Os peritos apontam para que
nove em cada dez computadores com ligação à Internet
estejam contaminados com
spyware ou outro tipo de código
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O internauta é infectado
através de correio electrónico,
navegando na Net ou através
de software gratuito. Trata-se,
quase sempre, de um (nada
inocente) estratagema de empresas de marketing para afe-

rirem os hábitos de navegação
de cada um. Escondidos em
anexos de e-mail, sites ou programas gratuitos, pequenos
programas auto-instalam-se no
computador para, a todo o
tempo, apresentarem janelinhas com publicidade, ao
mesmo tempo que registam – e
reenviam para as bases de
dados de obscuras agências de
publicidade – informações relativas aos hábitos de navegação
do utilizador, traçando o perfil
de internauta-consumidor e
bombardeando-o com anúncios talhados à medida dos seus
gostos.
Um big brother no disco
Este é «apenas» o mal menor.
Segundo os especialistas da
Synmantec, são precisamente
as versões mais nocivas que,
nos últimos meses, apresentam
os maiores índices de crescimento: aplicações que, escondidas nos confins do seu disco
rígido, registam e transmitem
a terceiros dados pessoais, passwords, logins e outros elementos usados no acesso a
contas bancárias através da
Internet, e números de cartões
de crédito. Outros programas
nefastos permitem que alguém
mal-intencionado se aproprie
remotamente do seu computador (e endereço de e-mail)
para difundir, sem que o utilizador o saiba, spam (lixo publicitário). Até se encontram à venda programas para espiolhar a
vida digital de cônjuges suspeitos de infidelidade. Basta
recorrer a um detective particular...
«Nada disto é alarmismo»,
garante João Bordalo, «já aconteceu episodicamente ou faz
mesmo parte do dia-a-dia.» Os
números corroboram estas
palavras. O Spyaudit, um estudo da Earthlink (fornecedor de
Internet) e da Webroot (empresa de software), detectou,
entre o início do ano e meados
de Outubro, mais de 83,4 milhões de ficheiros de software
malicioso em 3,2 milhões de
computadores analisados em
todo o mundo (uma média de
26 em cada máquina).
A propagação é rapidíssima.
De acordo com um estudo do
Internet Storm Center, uma
organização norte-americana,
um PC desprotegido, ligado à
Internet, não sobrevive, em
média, mais de vinte minutos.
A velocidade de propagação da

epidemia é proporcional à largura de banda.
Com perto de 600 mil acessos à Internet através de alta
velocidade, o problema faz
mossa em Portugal. Sérgio
Magno, chefe de redacção da

Pedro Miguel Oliveira, director da Exame Informática, diz
que a contaminação está muito ligada às más práticas de
navegação e à falta de informação da generalidade dos
utilizadores. Por um lado, quan-

Identifique os sintomas
Tem razões para suspeitar que o seu computador está infestado
com spyware ou outro software não desejado quando:
- Janelinhas com publicidade (muitas de conteúdos para
adultos) sem qualquer relação com o site que está a visitar. Às
vezes, não precisa de estar a navegar para essas pop-up lhe
aparecerem.
- Página de entrada muda sem razão aparente e as que lhe
aparecem quando clica em «Pesquisar» são-lhe estranhas. As
definições do seu browser (Internet Explorer ou outro) foram
alteradas sem o seu consentimento e ,mesmo conseguindo
repô-las, tudo volta a ficar na mesma, sempre que reinicia o
computador.
- Browser transfigurado, com componentes adicionais, como
barras de ferramentas e campos de pesquisas, que não se
lembra de ter instalado. E mesmo sabendo retirá-las, elas
reaparecem cada vez que reinicia a máquina.
- Computador fica lento a executar as tarefas mais rotineiras e
aumentou o número de vezes em que determinado programa
se vai abaixo.
- Programas antivírus ou anti-spyware estão desligados ou
funcionam mal. Trata-se de uma táctica de sobrevivência dos
autores de códigos maliciosos, que consiste em atacar os
programas de protecção.
- A sua conta telefónica aumentou. Um dialer pode ter sido
instalado, furtivamente, no seu computador, para que a sua
ligação à Internet se faça através de uma linha de valor
acrescentado.

revista Exame Informática (do
grupo Edimpresa), responde
mensalmente às dúvidas dos
seus leitores. Segundo afirma,
três em cada dez das cartas que
recebe são desesperados pedidos de ajuda relativos a efeitos
do malware no desempenho
dos computadores (ver Identifique os sintomas). Por seu
turno, Luís Carlos Almeida, da
Ajuda PC, uma pequena empresa de SOS para computadores, da área de Lisboa, diz
que mais de 20% dos problemas
informáticos em que é solicitada a sua intervenção se relacionam com este tipo de código.
Das máquinas que chegam
para reparação à Chip7, do
Porto, 15% estão infectadas,
segundo o responsável da empresa, José Basto.
A pisar o risco
Os estragos podem ser vários: computadores mais lentos,
mau funcionamento dos programas de e-mail e crashs mais
frequentes.
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to menos experiente for um
utilizador, mais facilmente se
tornará vítima. Por outro, a
maioria dos utilizadores é negligente: não pratica uma navegação segura, não mantém os
programas de protecção (antivírus, anti-spyware e firewalls)

actualizados, nem instala as
actualizações do sistema operativo. No caso do Windows XP, a
instalação do Service Pack 2
suprime várias falhas de segurança (mas não todas) do sistema operativo da Microsoft. Um
responsável técnico do Sapo
salienta que o uso dessas medidas deve ser regular. «Tão
regular como o uso que se faz
do computador», remata o director do Clix. As más práticas
de navegação incluem as visitas a certos sites de pornografia
e aos de pirataria de software.
«A contaminação é muito
mais provável quando se pisa o
risco da legalidade», comenta
André Zuquete, especialista em
questões de segurança informática e professor da Universidade de Aveiro. Com efeito,
quando se usa uma aplicação
(crack) para romper o código
de acesso a um programa (para o usar sem pagar), podemos
estar a importar um código
malicioso para o nosso disco
rígido. O mesmo acontece com
a partilha de ficheiros de vídeo,
música, imagens e jogos. Além
de os próprios programas como
o Kazaa ou o Morpheus serem
portadores de spyware, há o
risco de os ficheiros importados
estarem contaminados.
A praga está a assumir proporções tais que à sua volta já
nasceu uma verdadeira indústria de softwares de «desparasitação». Dada a dimensão da
peste, o negócio prevê-se bastante rentável. E Bill Gates não
quer ficar de fora. O patrão da
Microsoft aproveitou sua confissão para anunciar que está a
trabalhar em programas de
detecção e eliminação malware.

Falha no navegador Safari
Empresa de segurança informática Hispasec está a alertar
esta quarta-feira para uma falha no navegador Safari para
os sistemas operativos OS X do Macintosh, que poderá ser
utilizada por hackers para comprometer o sistema do
utilizador quando este acede a determinados sites.
Segundo a empresa, o problema está na configuração do
navegador que, por defeito, abre arquivos considerados seguros
depois de os ter descarregado para o computador, à semelhança
do que se passava com a versão 5.2 do Internet Explorer.
A Hispasec sublinha que não há actualmente nenhuma
actualização que possa solucionar este problema, pelo que
recomenda aos utilizadores de Mac a não acederam à Internet
e ainda a alterarem o nome do controlo do URL de ajuda e a
desactivarem a opção de abrir arquivos descarregados.
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Vária
UNIÃO EUROPEIA

Turquia tem que esperar até 2014
A adesão da Turquia à União
Europeia não poderá efectivarse antes de 20014. A ideia está
inscrita num esboço da declaração a apresentar na próxima
cimeira dos líderes dos 25.
Até 2014, a Turquia não poderá entrar na União Europeia,
segundo um projecto de conclusões da reunião de chefes de
Estado e de governo de Bruxelas de 16 e 17 de Dezembro.
O documento, a aque a agên-

cia Reuters teve acesso, prevê
condições muito duras para o
governo de Ancara, num cenário de próximas negociações.
Segundo o projecto de declaração da cimeira europeia, as
duras condições podem incluir
o reconhecimento da República de Chipre por parte de
Ancara e possíveis restrições
permanentes à emigração turca que procura trabalho no
espaço comunitário.

Helicóptero desaparece
com cinco pessoas a bordo
Um helicóptero MI-8 com
cinco pessoas a bordo desapareceu, sábado, na região de
Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, informou o ministério russo para as Situações de
Emergência.
A comunicação com o aparelho da companhia Linhas Aéreas de Kamchatka, com três
tripulantes e dois médicos a
bordo, perdeu-se há várias
horas, quando MI-8 cumpria
um voo regular entre as localidades de Osatcha e Elizovo.

Dois helicópteros que saíram
para resgatar o MI-8 tiveram de
regressar devido ao mau tempo.
A busca está ser feita por uma
expedição terrestre, integrada
por veículos todo o terreno.

O que vai por Angola
José Samakaka
Numa altura em que está na
moda os Political Reality
Shows, acredito que os portugueses ainda são um povo de
brandos costumes. Aliás, Portugal pode ajudar os angolanos,
denunciando o que se está a
desenhar em Angola: uma autêntica fraude aos fundamentos
básicos da legitimidade de um
governo e a edificação de um
Estado Utópico sob uma falsa
realidade.
Enquanto os Angolanos esperavam sinais claros de uma
abertura política, Eduardo dos
Santos, lança o País e o seu Povo
numa nova onda de disputas
jurídicas em torno de um eventual desfecho do processo eleitoral de 1992 e por outro lado,
defende a validade do Memorando do Luena, Moxico, assinado em Abril de 2002 que
reajustou o quadro dos Acordos de Lusaka, parcialmente
implementados até hoje.
E como não há duas sem três,
Zé de Angola, considera quase
exemplar o processo de recon-
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ciliação nacional, enquanto os
desmobilizados da FMU, as
viúvas e famílias dos quadros e
antigos combatentes da UNITA, da FNLA e da FLEC, continuam sem documentos de identidade nacional, sem eira
nem beira, usados como moedas de troca partidária, num
país onde todos dançam de
barriga vazia.
Raul Araújo, o Bastonário da
Ordem dos Advogados de Angola afirmou do complexo
ponto de vista jurídico, a realização da segunda volta das
eleições presidências de 1992.
Não fosse a Guarda Pretoriana
de Eduardo dos Santos ouvi-lo,
corrigiu o pensamento e defendeu, “eu tive oportunidades
várias vezes de dizer o que
penso sobre esta questão. É
necessário politicamente encontrar uma solução para isto,
porque do ponto de vista jurídico pode-se realizar uma segunda volta. Do ponto de vista
meramente formal, podemos
dizer que ainda se está em

A Reuters refere ainda que o
projecto de declaração deixa
em aberto a parte relativa à

decisão mais importante de
saber se e quando abrir negociações com o governo de Ancara, decisão que caberá aos
líderes europeus durante a
cimeira.
De resto, a possibilidade de
alguns Estados-membros organizarem um referendo sobre a
entrada da Turquia pode abrir
um caminho de incerteza
quanto às negociações.
O projecto sublinha os progressos decisivos feitos pela
Turquia no seu processo de
reformas, mas estabelece um
quadro de negociações muito
restrito e adianta que nunca
poderão terminar antes dos
Estados-membros terem concluído as negociações sobre o
orçamento comunitário para o
período posterior a 2014.
condições de se fazer as condições, já que ela não foi completada há cerca de 12 anos. Do
ponto de vista de legitimidade,
a questão que se coloca é a
seguinte: Haverá ou não legitimidade se colocarmos o eleitorado agora a pronunciar-se
sobre uma eleição que não foi
esse mesmo eleitorado que se
pronunciou há 12 anos?”
A sociedade civil mesmo em
surdina opinou; estamos numa
nebulosa política, em que o
Presidente da República não
sabe por onde ir ou procura, por
aproximação progressiva, uma
manobra de “legalização” do
poder vitalício? Qualquer que
seja a situação não deixa de ser
kafkaniano tentar explorar a
ideia de que, em relação a si, o
processo político-constitucional
esteve congelado durante 1213 anos e que agora vamos tirálo do frigorífico e aquêce-lo com
a dita “segunda volta”, dando
ao actual presidente a possibilidade de ficar mais 15 anos no
poder, escreveu Nelson Pestana, conhecido escritor angolano.

Ao correr da pena
Joviano Vaz

Volto de novo esta semana
com a crónica “Ao Correr da
Pena”. Faço-o porque esta semana a informação é abundante. Nem tudo aqui está.
Escolhi o que me pareceu mais
pertinente. O sumário da crónica é o seguinte: 1-Um milhão
de crianças vivem na miséria no
Canadá. 2-O desemprego continua estável no Canada. 3-A
cegueira e o computador. 4- A
Sida no mundo
Um milhão de crianças
vivem na miséria no Canadá
Em 1989 a Câmara dos Comuns do Canadá decidiu combater a pobreza infantil. Quinze
anos mais tarde um milhão de
crianças canadianas continua a
viver na maior pobreza.
Segundo as estatísticas da
Coligação Campanha 2000, 15%
das crianças canadianas vivem na maior pobreza. Trata-se
de um aumento em relação aos
últimos seis anos e isto numa
altura em que o Governo do
Canadá continua a acumular
receitas e resultados orçamentais quase astronómicos.
No seu Boletim Anual Campanha 2000, que representa 90
organismos anti-pobreza, pede
a Otava de resolver o denominado défice social do Canadá
e a investir 18 mil milhões de
dólares para combater a pobreza. Mas o Desenvolvimento
Social do Canadá contesta
estes números. Baseia-se o
organismo em números recolhidos por estatística Canadá
em 2002 que dizem que a percentagem da pobreza se situa
em volta de 10% ou seja 700.000
crianças. Seja como for o combate à pobreza é uma prioridade que o Canadá não pode
menos prezar.
O desemprego continua
estável no Canadá
Há dois meses que o desemprego é estável no Canadá.
Pode mesmo dizer-se que o
número de empregos aumen-
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tou ligeiramente no País. Segundo Estatística Canadá o número desses empregos aumentou de cerca de 34.000.
Mas a percentagem de desemprego não aumentou nem
diminuiu em Outubro em relação a Setembro. Manteve-se
ele a 7,1%. No Quebeque a taxa
de desemprego aumentou ligeiramente passando de 8,3% a
8,6%. No Nouveau Brunswick
ela diminuiu de 10,1 % a 9.6%.
No Ontário a percentagem
manteve-se a 6,5%.
Ligeiros aumentos foram
notados na Terra Nova e nas
Províncias do Oeste. Mas não
esqueçamos que uma coisa são
as estatísticas e outra coisa é a
realidade. Quer queiramos ou
não o desemprego ainda é elevado no Canadá.
A cegueira e o computador
Todos utilizamos, um dia ou
outro, um computador com
todo o nosso entusiasmo. Mas
uma notícia em proveniência
do Japão vem por água nesse
entusiasmo. Talvez que em
breve os computadores sejam
vendidos com um aviso para a
saúde. Cientistas da Universidade de Toho afirmam que
olhar intensivamente e quotidianamente para um ecran de
computador e durante muitas
horas pode causar a cegueira.
A equipa de cientistas que

estudou a questão diz que há
uma correlação entre a frequência de utilização de um
computador e a presença de
problemas de visão. Atenção,
pois, muita atenção aos abusos
com o computador.
A SIDA no mundo
O número de pessoas que
vivem com o vírus da Sida no
mundo aumentou em 2004
para atingir um nível recorde
de 40 milhões. O relatório da
Onusida que acaba de ser publicado sublinha que a África é a
região do mundo mais contaminada. O relatório das Nações
Unidas insiste sobretudo sobre
o aumento de infecções nas
mulheres. O relatório afirma
mesmo que a metade dos doentes actuais são mulheres. Nos
dois últimos anos o número de
mulheres atingidas aumentou
em todas as regiões do mundo,
sobretudo na Ásia Central, na
África e na Europa de Leste. A
Onusida fez mesmo um apelo
especial à China e à Rússia para
que estes dois Países encontrem e desenvolvam meios de
controlar a epidemia. A Sida, é,
pois, um flagelo mundial que
muito gente procura ignorar ou
esquecer. Esta crónica termina
aqui. Mas a investigação continua. Vou continuar a ler e a
seleccionar as notícias que me
parecerem importantes. E não
esqueçamos que estamos praticamente no Inverno. Cuidado
com o frio e com a neve.
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Cont. da pág. 5
julgamento mas após contra ataque do procurador do MP, a
audiência foi interrompida para almoço e no final do dia foi
decidido que o julgamento continuará no Tribunal do Monsanto
a 2 de Dezembro, devido às melhores condições deste tribunal
para processos como este que, por entre outras razões, envolvem
muitas dezenas de participantes.
Este é um dos processos mais mediáticos e mais emotivos que
terão passados pelos tribunais portugueses. Os advogados dos
arguidos experimentaram todas as possibilidades de minimizar as
acusações que pesam sobre os seus clientes, tentando
desacreditar as testemunhas acusatórias ou negando qualquer
implicação no célebre caso. De um lado e de outro houve ataques,
defesas, contra-ataques e contra-defesas, pedidos de suspensão,
de separação e de junção de processos, de negações e de
contradições. Pedidos de demissão do Procurador-geral da
República, por certas frases incongruentes ligadas com o processo.
Fértil também em entrevistas jornalísticas e imagens televisivas.
A emoção é palpável em muitos cidadãos que já decidiram da
sorte dos arguidos. Para muitos, como os que acorreram aos
magotes ás portas do Tribunal da Boa-Hora, por entre os quais
muitos jornalistas ávidos de sensações, a culpabilidade dos
arguidos não tem defesa e foram já condenados por eles. Os
insultos e as ameaças choveram sobre Carlos Cruz, maneira talvez
de evacuar muita inveja e frustração, sobre um dos melhores
profissionais da TV, agora caído em desgraça para gáudio de
gente sem princípios e de sentimentos primários. Um pouco como
a lei do Far-West. Quando um homem está caído, todos os
fanfarrões da terra se ajuntam para o espezinhar. Um pouco mais
e passava-se ao linchamento.
A baixa Lisboeta teve um dia diferente nesta última quinta-feira.
Abandonaram-se as actividades habituais do jogo de cartas ou
assistência aos treinos do Benfica, combinaram-se encontros,
frenéticos, para acompanhar do exterior a chegada dos arguidos
e testemunhas à Boa-Hora. Houve mirones para todos os gostos e
feitios. E naturalmente, opiniões sabichonas dos agitadores
profissionais habituais. Daqueles que normalmente acordam das
bebedeiras na taberna da esquina para se exaltarem nos comícios,
como o Zé de Alfama na história da Viscondessa. Conta-se (história
fictícia), que uma colectividade do Bairro de Alfama organizou um
espectáculo de beneficência. Convidaram com figura especial a
Senhora Viscondessa que acedeu para interpretar ao piano duas
obras clássicas, intituladas “Cínica” e “Megera”. Coisa daquelas
nunca os citadinos tinham ouvido ou visto e daí, o nosso Zé já um
tanto amachucado pelo tintol adormeceu na cadeira. Querendo
agradar à Viscondessa— que entrou com uns trocos para a
associação, o público no final da sua apresentação pediu bis das
obras interpretadas gritando os seus títulos: Cínica! Megera!,
Cínica!, Megera!.. Acordando sobressaltado, o nosso Zé, sem
compreender o que se passava, olhos esbugalhados e com todo o
rancor “estampado” na voz, levantou-se e gesticulando gritou: Sua
vaca! Seu coirão!!

(450)669-7467

Esta uma forma “clássica” do tribunal popular.
Que a Justiça corra os seus trâmites. E que as causas sejam
tratadas em função das provas e das defesas apresentadas à juíza
e não nos moldes do antigo Far-West onde se agitava a
inconsciente e emotiva justiça popular.

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

272-5779

ELECTRICIDADE
385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
(514) 277-7778
(514) 862-2319
ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval (514) 595-1500
Víctor Marques
(514) 570-9857

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

845-5804

IGREJAS

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave..
(514) 484-3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210

273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

849-1153

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

LISBOA
355 Rachel Est

844-3054

MONUMENTOS

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307

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

MÁQUINAS DE COSTURA

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

RENOVAÇÕES

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

Como nos tempos do Far-West

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

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

729-9494

REVESTIMENTOS
288-3019

PADARIAS

849-2391

DISCOS/LIVROS

16

844-4588

843-5626

PSICÓLOGOS

ALGARVE
681 Jarry Est

12-01-2004.pmd

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

842-6822

AGÊNCIAS DE VIAGENS

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este
849-3609
www.pasteis-de-nata.com

842-6891

495-2597
483-2362
849-9901

721-8885

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

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

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

845-6028

CASA VINHO
3750 MASSON

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

CLÍNICAS
842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141

CANTINHO
3204 JARRY E

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687

CASAMENTOS

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

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

842-8077

CANALIZADORES

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

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

849-6619

CAIXA PORTUGUESA

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

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

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

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

HORÁRIO DE ABERTURA

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

842-0591

NOTÁRIOS

BOUTIQUES

Consulado Geral
de Portugal

RESTAURANTES

ARCA

11/30/2004, 5:58 PM

Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: O Papa que significa Sabedoria.
Amor: Faça uma análise aos comportamentos que tem vindo
a adoptar, pois, por vezes, pode não estar a ser muito correcto
na forma como se relaciona com os seus familiares.
Saúde: Inicie um tratamento para emagrecer, mas antes
disso consulte o seu médico e aposte nos produtos naturais.
Dinheiro: Antes de assinar um contrato importante, verifique todas as
cláusulas para não sair prejudicado.
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 33.
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Não se deixe abalar por uma pequena discussão com
a sua mãe. Apesar de terem pontos de vista diferentes, o amor
que vos une é mais forte do que qualquer outra coisa.
Saúde : Possíveis problemas de coluna.
Dinheiro: Utilize a sua inteligência e destreza mental para resolver um
assunto relacionado com o bom funcionamento da empresa onde trabalha.
Número da Sorte: 17 Números da Semana: 5, 18, 39, 44, 46, 49.
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor : Saiba reconhecer os seus erros. Por vezes o seu
orgulho não o deixa perceber de que lado está a razão.
Saúde: Concentre-se na resolução de uma disfunção de cariz sexual.
Dinheiro: Por ser uma pessoa honesta e íntegra, o seu chefe deposita
em si uma enorme confiança e é provável que o recompense com um convite
para trabalhar directamente com ele.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 11, 27, 29, 31, 42, 46.
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Semana muito protegida. O ambiente em casa vai ser
muito feliz.
Saúde : Procure o seu médico. Há já muito tempo que
necessita de fazer um check-up.
Dinheiro: Este período tende a ser muito produtivo e cheio de trabalho.
Aproveite estas boas energias para investir no seu futuro.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 8, 17, 29, 33, 45, 47.
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: É provável que venha a descobrir algo que o faça
terminar uma relação amorosa de longa data.
Saúde: Tendência para a depressão.
Dinheiro: Perante uma situação complicada aja com a
sabedoria adquirida pela sua experiência de vida.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 2, 15, 19, 28, 33, 47.
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Confie na sua intuição e dê uma oportunidade aquela
pessoa que acabou de conhecer.
Saúde: Momento indicado para tratar da sua saúde oral.
Dinheiro: Invista num negócio que lhe poderá garantir um futuro próspero.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 7, 21, 24, 32, 39, 44.
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Não se deixe enganar por falsas ilusões.
Saúde: Estável.
Dinheiro: Seja responsável nos seus compromissos.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 4, 11, 25, 39, 44, 49.
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento.
Amor: Procure estar atento ao comportamento da sua carametade.
Saúde: É possível que se sinta um pouco febril e indisposto.
Dinheiro: Mantenha a lucidez pois só desta forma poderá conseguir
arranjar forma de liquidar as suas dívidas.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 1, 8, 9, 12, 17, 21.
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Durante esta semana sentirá necessidade de ficar no
aconchego do lar a ouvir a sua música favorita ou a ler um bom
livro. Desfrute das comodidades da sua casa.
Saúde: Não passe demasiadas horas em frente ao televisor
porque os seus olhos podem ressentir-se.
Dinheiro: O sucesso está no seu caminho. Mantenha a sua postura firme
e tranquila.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 2, 14, 29, 33, 37, 41.
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor: Os nativos que estão sozinhos podem conhecer uma
pessoa bastante interessante.
Saúde: Canalize a sua energia para actividades de lazer.
Dinheiro: Não arranje problemas onde eles não existem. Aceite as críticas
dos seus colegas. Eles não querem o seu mal, apenas o querem ajudar.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 1, 17, 19, 22, 30, 40.
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Esteja atento aos sinais do destino. Pode encontrar a
sua alma-gémea e nem reparar.
Saúde: Certifique-se que está tudo bem com o seu organismo.
A prevenção é a melhor forma de evitar problemas graves.
Dinheiro: É possível que perca um objecto de grande valor sentimental.
Número da Sorte: 28 Números da Semana: 8, 10, 26, 32, 37, 49.
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: Enfrente os problemas, de modo a poder resolvê-los.
Fale abertamente com o seu par.
Saúde: Controle a fadiga, descanse mais. O seu corpo tem limites.
Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortuna.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
CADROPORTE

Pessoal para trabalho geral.

Procuramos pessoa responsável para
limpeza de escritório situado em West
Island, a tempo parcial. Deve possuir
carro.
Tel. (514) 865-3384
(514) 624-3437
Empregada de balcão, tempo parcial.

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

DIVERSOS
Oferece-se cursos de assistente
ou secretária dentária.
Facilidades de pagamento.
Olga : 582-1771

Partilha-se contentor para Ponta
Delgada, São Miguel.
Contactar a
Agência de Viagens
Algarve .
Tel. (514) 273-9638

Linda, de la main
aux cartes
Vidente com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.Rosa

Tel.: (514) 278-3956

Tel. (514) 272-0362

Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,
no 514.685.0409
Procuramos empregada para trabalhar
à caixa.
Tel. (514) 278-7047

Procuramos jovem (m) a tempo
parcial, para trabalho geral de
escritório e atendimento ao
público. Falar francês e inglês.
Apresentar-se no 4117-A
Boul. St-Laurent, e falar com
o Marco.

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

VENDE-SE

Contacte David.
(514) 979-5604

Vende-se, na cidade de Leiria,
apartamento de dois quartos, com
salão, cozinha, garagem e arrumação. Informe-se depois das 18
horas.
(514) 389-8142

Procuramos “concierge”
para 25 apartamentos, em
Parc Extension. Casal ou
pessoa solteira. Pessoas
reformadas bem-vindas.
Com experiência, e
possuindo sua ferramenta.
Apartamento 3 1/2 incluido,
e extras!
Tel. (514) 484-8934

Vende-se ou troca-se belíssimo
apartamento na cidade de
Santarém, junto ao hospital
novo. 3 qtos grandes, salão c/
lareira, cozinha e 2 casas de
banho.
Informa-se no
(514) 326-9088

Procuramos pessoa para
trabalho doméstico. Residência
privada, em Ahuntsic Oeste.
Informações: Sra. Gina:
Tel: (514) 384-2180,
depois das 13h

Aluga-se 2 apartamentos – 3 1/2 e 4
1/2, situados no 3472 St-Denis, em
frente ao Metro Sherbrooke.

ALUGA-SE

Fazem-se transferências de
sistemas de cassetes vídeo para
Portugal e vice-versa. Também
vendemos transformadores para
Portugal.
A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent
844-2461
Fax : 844-5689

DU CARTIER INC
Courtier Immobilier Agrée

Profissonialismo
com um entusiasmo
brasileiro
Inês Voltz

Esc : (514) 731-7575

Agent immobilier Affilié

Correio electrónico : ivoltz@sympatico.ca

Tel. (514) 281-1012
João Colasso
DU CARTIER-VILLERAY

CANDIDA BOTELHO BRUM

7170 St-Laurent

1918 - 2004

Esc.: (514) 272-2432
Cel.: (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

No passado dia 21 de Novem-bro, faleceu
em Montreal com a idade de 86 anos, a Sra.
D. Candida Botelho, esposa muito amada
do Sr. Claurencio Brum, naturais da Vila
de Rabo-de-Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos e filhas,
noras e genros, netos e netas, irmãos e
irmãs, cunhados e cunhadas, assim como
muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar
na Igreja da Missão Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre
Laurensius Ruba, e animada em cânticos pela Sra. D. Inês
Gomes, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
cemitério Repos Saint François D’Assise, onde foi a sepultar,
descansando para a eternidade.
A família Brum vem por este meio agradecer a todos os que com
sua presença, palavras e gestos de amizade, os reconfortaram
nestes momentos difíceis da sua vida. A todos, o nosso sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

72 CASAS VENDIDAS EM 2003

REMAX Alliance Inc.

Ahuntsic
Renovado com bom gosto. Próximo
do Metro. Cave terminada.
Grande terreno. Privado

Villeray - 349 000$
30’ de fachada.
Muito bom estado, próximo do Metro.
2x4 1/2, 1x71/2. Cave 6’.

Villeray - 369 000$
Magnífico. Impecável. Renovado
com materiais de qualidade, 2x31/2 ,
1x61/2 , possibilidade de fazer outro

Villeray - 199 000$
Sector procurado. Renovado. 3
Quartos fechados. Grande terreno.

Villeray
Impecável. 30’ de fachada. Magnífico.
Renovado. Madeiras em carvalho.
4x41/2;1x1/2 .Cave terminada. Garagem.

Vimont- 189 000$
Impecável. Renovado. Cozinha em
carvalho. Lareira. Terrasso. Porta
“Patio”. Cave terminada. Garagem.
Piscina

Villeray - 449 000$
30’ de fachada. 4x41/2, 1x71/2 .
Rendimento 34 420$. Cave metade
terminada.

Duvernay - 199 000$
Renovado. Impecável “split” 3 qtos.,
cave terminada, piscina, grande
terreno. “Thermo pompe”.

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
6825 rua Sherbrooke este
Montreal, Quebeque
Tel: 514-727-2847
Director: José Teixeira

EXPERIENCE
Hall of Fame

CARLOS AGOSTINHO

Esc.: 374-4000

ELVIRA BOTELHO CASADO
1949 - 2004
No passado dia 14 de Novembro de 2004, faleceu
em Montreal, com a idade de 55 anos, a Sra. D.
Elvira Botelho, natural de Ribeira-Grande, São
Miguel, Açores, casada com o Sr. António Casado,
natural de Furnas, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo, sua filha Susana, seus
irmãos e irmãs, cunhados e cunhadas, sobrinhos e
sobrinhas, primos e primas, assim como muitos
outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na
Igreja da Missão Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre Laurensius
Ruba, e animada em cânticos pela Sra. D. Filomena Amorim, seguindo
depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde foi a sepultar, descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua
presença, palavras e gestos de amizade, os reconfortaram nestes
momentos difíceis da sua vida. A todos, o nosso sincero Obrigado e
Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
6520 rua St. Denis,
Montreal, Quebeque
Tel: 514-727-2847
Director: José Teixeira
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ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovação de qualidade

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

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

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

DEA
I
D
D

NID
VEV

A

NO

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

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

11/30/2004, 5:58 PM
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Comunidade
21º aniversário da Associação
Portuguesa do Espirito Santo
Antero Branco
A Associação Portuguesa do
Espírito Santo, fundada em 14
de Outubro de 1983, festejou no
passado dia 20 de Novembro,
no seu salão nobre, o seu 21º
aniversário de existência.

Durante o jantar confectionado pelo conhecido chefe
cozinheiro Norberto Lima e a
sua equipa, Artur Couto, novamente à chefia do C.A., no seu
discurso, implorou a implicação

mais activa da juventude nas
actividades da Associação e
mais suporte da parte dos associados.
Como ainda era tempo de S.
Martinho aproveitaram a ocasião para organizar durante o
serau uma prova de vinhos
novos caseiros. Os três premiados foram:
1ºprémio – José Carlos Costa
2ºprémio – Jorge Couto
3ºprémio – Conceição Moniz
Foram também apresentados os membros do conselho
administativo para o ano 2004/
2005, chefiados por Artur Couto. Joaquim Silva, vice-presidente, Eduarda Leite, secretária, Dora Barão, tesoureira e
Joaquim Coelho, director. Na
mesa da assembleia geral continua Eduino Martins come
presidente.
Várias entidades ligadas à
comunidade participaram neste evento em que o Grupo Musical Som 2000 animou com
muito profissionalismo.
O Jornal a Voz de Portugal
deseja muito sucesso ao novo
elenco administrativo de Hochelaga e espera que a comunidade participe nos eventos
desta activa colectividade da
parte Este de Montreal.

…E a festa continua...
Apostando como sempre, na
divulgação da cultura portuguesa e nos talentos locais e
não só, o Clube Oriental Português de Montreal, celebrou no
sábado, dia 27 de Novembro,
mais outro evento. Os grupos,
“Rancho Folclórico Verde Minho”, “Rancho Folclórico Praias
de Portugal” e o “Rancho Folclórico Cana Verde”, todos três
locais, mas que presentearam o
público com boas actuações.
Neste serão bailaram ao som de
vários instrumentos e a estes
juntavam-se as vozes dos cantadores e a agilidade dos bailadores.
Finalmente, eis que o Rancho Folclórico Barcuense (Arcos de Valdevez) de New Jer-

A Voz de Portugal
na Internet
www. avozdeportugal.com
4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813
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sey começou a actuar. É um
rancho que entre tocadores,
cantores e bailarinos conta com
quarenta pessoas mais ou menos. O Rancho Barcuense foi
deveras uma surpresa, talvez
também devido a ser um rancho desconhecido da maioria
dos presentes na sala, mas que
são possuidores de uma habilidade e agilidade de movimentação rapidíssima.
Sob aplausos, sorrisos e muitas fotos, os nossos amigos
terminaram o seu espectáculo,
pois que ainda nessa noite
tiveram que regressar a suas
casas, em New Jersey.
No entanto, o serão continuou até às tantas da madrugada com os grupos locais a

tocarem, cantarem e dançarem. É que o folclore está enraizado nestas gentes...é parte da
vida deles!
Umas fitas simbólicas foram
oferecidas a cada um destes
grupos.
A organização do Clube Oriental Português de Montreal
mais uma vez apresentou outro
serão cultural de grande qualidade, conseguindo mostrar ao
mesmo tempo um autêntico
desfile de cor, som e luz. O
folclore é a alma de um Povo, e
nós portugueses não fugimos à
regra.
É verdade...aqui, respira-se
amizade, respeito e compreensão e na hora da partida as
pessoas manifestam sempre
desejos de voltar.
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Desporto
Secretária de Estado

Abre VI PortoCartoon
A Secretária de Estado das
Artes e Espectáculos, Teresa
Caeiro, vai presidir à inauguração da exposição do VI
PortoCartoon-World Festival,

que vai realizar-se no próximo
dia 6, às 17h., nas instalações

do Ministério das Finanças, no
Terreiro do Paço, em Lisboa.
Teresa Caeiro fará a entrega
dos prémios e troféus aos cartunistas premiados no festival e
presentes no evento.
O PortoCartoon é considerado pela FECO (Federation of
Cartoonists Organisations), um
dos três principais festivais de
desenho humorístico do mundo.
A edição deste ano é subordinado ao tema “Desporto e
Sociedade” em sintonia com o
Euro 2004 e os Jogos Olímpicos
de Atenas.
A mostra é constituída por
226 cartoons, apresentando os
trabalhos premiados, as menções honrosas atribuídas e os
melhores desenhos seleccionados dos quatro cantos do
mundo. Estão presentes países
tão diferentes como o Azerbeijão, a Colômbia, a China, a
Coreia do Sul, a Indonésia, o
Peru, o Uruguai e o Uzbequistão para além dos principais
países europeus. Podem também ser apreciados trabalhos
de três renomados caricaturistas portugueses: Cid, Metello
e Vasco.
O grande vencedor do concurso foi Grzegorz Szumowski,
da Polónia, que em 2003, já
havia arrecadado o 2º prémio
do V PortoCartoon. O segundo
prémio foi atribuido a Borislav

Stankovic da Sérvia e Montenegro e o terceiro ex-aequo a
Achille Superbi, de Itália, e a
Michael Kountouris, da Grécia.
A participação deste ano
bateu todos os festivais anteriores ao receber a concurso 2146
cartoons, de 606 autores, de 64
países. Globalmente, a edição
deste ano teve um crescimento
de 20% em relação ao VPortoCartoon.
O VI PortoCartoon-World
Festival, inaugurado em Junho, antes do Euro 2004, no
Museu Nacional da Imprensa,
no Porto, com a presença das
atletas olímpicas Rosa Mota e
Aurora Cunha, já foi visto por
milhares de pessoas, nas instalações daquele museu e nos
vários locais onde estiveram
extensões da mostra.
A exposição pode ser vista no
átrio do Ministério das
Finanças até 31 de Janeiro no
seguinte horário: 2ª a 6ª, 9h19h. A entrada é livre.

Superliga

II Liga

Classificação geral
Equipa
J V E D Pts
1 º F.C. Porto
12 7 4 1 25
2 º Boavista
12 7 2 3 23
3 º Benfica
12 6 4 2 22
4 º Sp. Braga
12 6 4 2 22
5 º Sporting
12 6 3 3 21
6 º Marítimo
12 5 5 2 20
7 º V. Setúbal
12 6 2 4 20
8 º Rio Ave
12 3 8 1 17
9 º U. Leiria
12 4 5 3 17
10 º Belenenses
12 4 3 5 15
11 º Penafiel
12 4 2 6 14
12 º Guimarães
12 3 4 5 13
13 º Estoril
12 3 3 6 12
14 º Nacional
12 3 3 6 12
15 º Académica
12 3 2 7 11
16 º Beira Mar
12 2 4 6 10
17 º Gil Vicente
12 2 3 7 09
18 º Moreirense
12 1 5 6 08

Classificação geral
Equipa
J
V E D
1º E. Amadora
12 7 3 2
2º Maia
12 7 3 2
3º Naval
12 6 4 2
4º P. Ferreira
12 6 4 2
5º Ovarense
12 6 3 3
6º D. Aves
12 7 0 5
7º Olhanense
12 6 2 4
8º Leixões
12 5 3 4
9º Marco
12 4 6 2
10ºFeirense
12 4 2 6
11ºVarzim
12 3 4 5
12ºAlverca
12 4 1 7
13ºGondomar
12 3 3 6
14ºFelgueiras
12 3 3 6
15ºPortimonense
12 3 3 6
16ºSp. Espinho
12 3 3 6
17ºSanta Clara
12 3 2 7
18ºD. Chaves
12 2 3 7

Calendário e resultados-12ª jornada
Setúbal 0-1 F.C. Porto
Sporting 4-1 Moreirense
U. Leiria 1-0 Benfica
Estoril
0-1 V. Guimarães
Rio Ave 4-1 Nacional
Penafiel 3-1 Académica
Marítimo 1-1 Gil Vicente
Belenense 1-2 Sp. Braga
Boavista 3-0 Beira Mar

Calendário
28 / 11 / 2004
Amadora 2-1
Ovarense 0-3
Naval
5-0
Olhanense 3-0
Sta.Clara 2-0
P. Ferreira 2-1
Feirense 2-1
Gondomar 1-0
D. Aves 2-0

Guarda-redes uruguaio defende
três penalties num só jogo
Uma história feliz, mas que
serve apenas para construir o
mito. Ignacio de León, guardaredes do Fénix, clube da primeira divisão uruguaia, entrou
para a história do futebol do seu
país ao defender três grandes
penalidades em apenas um
jogo. Mas, apesar da sua grande
actuação, não conseguiu evitar
a derrota perante o Nacional,
por 2-1.
Na primeira vez parou um
remate do máximo goleador
do campeonato, Alexander
Medina, logo aos dez minutos
de jogo; à segunda, já na segunda parte (48m), evitou o golo de
Sebastián «Loco» Abreu, em-
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bora não tenha evitado o empate na recarga; finalmente, na
derradeira ocasião, aos 59m,
voltou a deslumbrar, defendendo o penalty apontado por
Medina.
A felicidade do guarda-redes
do modesto Fénix era enorme,
mas a sua destreza não conseguiria evitar o desaire e com
um golo do próprio Medina, que
vingar-se-ia da penalidade defendida dois minutos antes. De
León é que ganhou ainda mais
notoriedade no seu país, depois
de já ter sido convocado para a
selecção, embora nunca tenha
jogado qualquer partida oficial.
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Pts
24
24
22
22
21
21
20
18
18
14
13
13
12
12
12
12
11
09

e resultados-12ª jornada
Varzim
Felgueiras
Portimonense
Alverca
Marco
Leixões
Maia
Sp. Espinho
D. Chaves
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