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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
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Universidade dos
Tempos Livres

O Dia dos Amorosos

Nesta edição
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Disciplina pela Força...
Nada resolve!
Prevensão na rua, sim.

P. 3
Não há crescimento
sem nasimentos

Assentadas as poeiras dos actos
eleitorais terminados há três sema-
nas, em Portugal e no Canadá, uma
análise se impõe sobre os resultados
das respectivas campanhas e as
esperanças, legítimas ou exage-
radas, que a população alimenta face
aos temas elaborados e às soluções
avançadas para a resolução de
problemas identificados.

Em Portugal, a eleição do Profes-
sor Aníbal Cavaco Silva que fez
agitar, de raiva ou desespero, os
socialistas apoiantes do Dr. Mário
Soares, a ponto de nalguns casos
terem relegado a notícia a páginas
interiores dos seus periódicos, numa
deselegante falta de respeito pela
Presidência da República Portu-
guesa, fez ressurgir uma esperança
que se julga legítima e a todos os
títulos viável, de um certo progresso
e estabilidade que tanta falta faz ao
país. Mesmo se como é supra sabido,
o Presidente da República não po-

Lura em Montreal
Ver Pág. 10

Cont. na pág. 7

A noite de sábado passado esteve
deliciosamente “estrelada” para e com
a realização da festa em louvor de
Nossa Senhora da Estrela, que decor-
reu com muito brilhantismo no sub-
solo da Igreja Santa Cruz, numa
organização do Convívio dos Naturais
do Concelho da Ribeira Grande.

Quase seiscentas pessoas terão
assistido ao feliz acontecimento, entre
as quais o presidente da Câmara Mu-
nicipal da Ribeira Grande, Dr. Ricardo
Silva, e esposa; o padre Manuel
Galvão, pároco da Igreja Matriz da-
quela cidade micaelense; os empre-
sários daquele concelho, Ildeberto
Garcia e Jaime Ferreira, e consortes; o
padre José M. Cardoso, da Missão
Portuguesa de Santa Cruz, e João
Morgado Pacheco, conselheiro das
Comunidades Portuguesas, e esposa,
entre muitas outras pessoas vindas dos
Estados Unidos. E, evidentemente, o

consagrado artista José Malhoa e filha,
Ana, vindos expressamente de Portu-
gal para animarem este evento.

Pelas 18H00, entretanto, procedeu-
se na igreja à benção e coroação da
imagem de Nossa Senhora da Estrela,
numa cerimónia assaz nobre e à luz das
simbólicas velas, seguida de missa,
concelebrada  pelos padres José Maria
Cardoso e Manuel Galvão, acom-
panhada pelo Coral do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, sob a gerência de
Filomena Amorim. Registo, também,
para a presença da Filarmónica Portu-
guesa de Montréal, que tocou o hino
de Nossa Sra. Da Estrela.

Os ribeiragrandenses, que consti-
tuem o maior núcleo de emigrantes
luso-canadianos desta província,
tiveram pois amplos motivos para
celebrarem a padroeira da Matriz da
Ribeira Grande, a única em Portugal

Festa de Nossa Sra. da Estrela

P. 11
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Confessionário

Alzheimer é uma doença
degenerável e irreversível

P. 14As Novas Cores da Selecção

Texto de António Vallacorba
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Starlight em Montreal
No dia 11 de Março, no salão da Igreja Santa Cruz,

Portugalissimo comemora o seu 11º aniversário com jantar e
baile animado por Starlight e o Dj de Toronto Jerry Rodrigues.
Reserve já! Ligue para a Discoteca Portuguesa: 514-843-863
ou para 514-366-2888

Actividades para a 3ª idade
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa

a comunidade que as actividades dirigidas à 3ª idade
reabriram ontem, dia 14 de Fevereiro. Como habitualmente, as
actividades continuam a ter lugar todas as terças, quartas e
quintas--feiras das 14h15 às 17h. Para mais informações podem
comunicar com o CASCM através do telefone 842-8045.

Festa dos 50 anos da APC
Informamos os antigos presidentes, directores, sócios, ... da

A.P.C e a comunidade em geral que aceitamos marcações para
o jantar comemorativo dos 50 anos. Esse jantar será realizado
no dia 1 de Abril 2006, no salão do centro comunitário Santa
Cruz. Para mais informações e reservas, telefone para o 844-2269
ou 729-8403.

Rescaldos Cont. da pág. 1

Projecção do filme “Cidade de Deus”
A associação dos estudantes lusófonos da UQAM tem o prazer

de organizar a projecção do filme “Cidade de Deus” de Fernando
Meirelles, em colaboração com o Capteur de Rêves. Esta
projecção apresentará a vida nas favelas do Rio de Janeiro. A
projecção realizar-se no 23 de Fevereiro de 2006, na sala DS-R520
do pavilhão J-A de Sève (320 rua Sainte-Catherine) da
Universidade do Quebeque em Montreal.

O objectivo desta projecção é de apresentar uma das riqueza
filmográfica lusófona e os desafios do Brasil.

Para mais informações sobre a Associação ou sobre a
projecção do filme, contacte por correio electrónico ao ael-
uqam@hotmail.com ou pelo telefone ao (514) 987-3000 #1851.

Dia de São-Valentim
na Casa dos Açores do Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque organiza Festa de S.Valentim,
dia 18 de Fevereiro, às 19h30, na sua sede, 229 rue Fleury O.
Animação musical com o DJ J.G. Night Productions.

Para mais informações: CAQ (514)388-4129 ou (514)387-1273

Direcção do S.M.Benfica 2006
Assembleia
Presidente: Carlos Fernandes, Vice Presidente: Luis Pereira,
Secretário: António Costa
Direcção
Presidente Belmiro Valente
Vice Presidente António Afonso
Tesoureiro José Gambino
1º Secretário Carlos Duque
2º Secretário José Manuel Nascimento
Conselho Fiscal
Presidente Joaquim Manata
Vice Presidente António Valente
Secretário Martinho Ferraria
Directores
Directores de festas: Rui Manata e Victor Valente, Animador de
festas: José Francisco, Director de Compras: David Loureiro,
Relações Publicas: José Santos, Cozinha: Fernando Cordeiro
Delegado do S.M.Benfica em Lisboa
José António Santos
Directores de serviço
Francisco Luzio, João Conceição, José Fernandes, José Carlos
Lobo, Luis Correia, Diamantino Figueiredo, Caetano Rego,
António Nunes, Paulo Canelhas, Carlos Carreira, Humberto
Justo.

derá agir directamente nas
decisões do Executivo, tem
porém poderes de influenciar,
de aceitar ou anular leis e de
qualquer tipo de intervenção
quando estas possam pôr em
perigo a soberania portuguesa
ou ainda, o bem-estar social
geral da população, para além
de outros aspectos da sua com-
petência. Daí portanto, apesar
dos chavões arrogantes do
Primeiro-ministro Sócrates em
vésperas das eleições, as suas
manifestações de apazigua-
mento que se sucederam após
conhecidos os resultados de 22
de Janeiro, com promessas de
cooperação e de bom enten-
dimento. Tendo utilizado o seu
celular para felicitar Cavaco
Silva no desfecho da campanha,

José Sócrates disponibilizou-se
para um encontro com o Presi-
dente da República eleito, que
teve lugar na sexta-feira dia 3,
sob forma de almoço de traba-
lho no Forte São Julião da Bar-
ra em Oeiras, onde trocaram
impressões sobre assuntos de
governação, segundo fontes
oficiais dos dois estadistas.

Por outro lado, o Dr. Jorge
Sampaio, disponibilizou um lo-
cal no Palácio de Queluz, afim
que o Prof. Cavaco Silva possa
elaborar a organização dos seus
quadros de colaboradores que
o acompanharão a partir de 9
de Março. Uma primeira figura
de relevo foi escolhida e entra-
rá em funções nas próximas
semanas. Trata-se do Dr. Nunes
Liberato, perfil discreto, econo-
mista de valor, actual porta-voz
do Parlamento Europeu e que
foi Secretário-geral do PSD,
presidente da campanha de
Cavaco à presidência em 86,
vários anos Secretário de Esta-
do da Administração Local,
agora convidado para Chefe da
Casa Civil da Presidência da
República. Ficam em aberto
outras nomeações, nomeada-
mente nos quadros da Defesa
Nacional e da Justiça.

No Canadá, sempre que se
terminam eleições federais, os
tenores do Bloco provocam
espanto pelas atitudes que
demonstram. Desta vez, tendo
passado grande parte da sua
campanha a pavonear-se em
“rei” do Quebeque, Gilles Du-
ceppe não enxugou ainda o
duche de água fria que os
resultados obtidos lhe pro-
porcionaram. Porque se é certo
que os bloquistas mantêm ape-
sar de tudo uma grande maio-
ria nas circunscrições da pro-
víncia, isso deve-se sobretudo,
às atitudes demagógicas e im-
becis dos diversos governos
liberais que se sucederam du-
rante trinta anos, com ideo-
logias concêntricas e despres-
tigiantes para o povo quebe-
quense. Qualquer governo
responsável que saiba equi-
librar as duas “solitudes”, pode-
rá estabelecer consensos, —
desde que não torpedeados
por ignóbeis personagens co-
mo o foi o deplorável Acordo do
Lac Meech — deixando uma
vez por todas ao BQ o estatuto
que merece. A marginalização.
Senão o desaparecimento. Por-
que o BQ é um “aborto”. Um
absurdo que tem raiz num ex-
cesso de liberdade, extraída do
documento ironicamente cria-
do pelo maior inimigo das aspi-
rações dos independentistas
quebequenses: Pierre Tru-
deau. A Carta dos Direitos e das
Liberdades.

O “mistério” dos ganhos con-
servadores na região da capital,
são consequências da imagem
e das convicções referendadas
por Stephen Harper e pelo pro-
grama do seu partido. Que deu
confiança, despertou curio-
sidade e reanimou esperanças
que, senão perdidas, estavam
pelo menos muito adormecidas
no eleitorado. O novo Primeiro-
ministro é consciente dum
certo entusiasmo que desper-
tou. E sabe — já o afirmou —
que vai cumprir promessas
porque não deve, não pode
falhar, sob risco de afastar,
talvez definitivamente, o Que-
beque da gíria canadiana.
Nunca foi, e certamente nunca
será, sua intenção. Por isso,
mesmo os liberais federais, a
braços com a maior crise de
identificação partidária e de
credibilidade, — da qual o ex-
primeiro-ministro Paul Martin
foi um dos grandes respon-
sáveis e não vítima ou bode
expiatório, como ingenuamen-
te alguns o querem mostrar —
terão de forçar uma grande
limpeza nos seus quadros e
deputação, tendo entretanto
afirmado intenções de não
bloquear por sistema o funcio-
namento da Câmara dos Co-
muns, o mesmo fazendo o che-
fe do NPD e, o porta-voz blo-

quista, indiciando abertura e
baixando o tom agressivo até aí
existente, afirmou que “Penso
que podemos ter uma melhor
escuta com os conservadores que
nunca tivemos com os liberais.
Estes, mesmo se minoritários,
eram duma arrogância incrível.
(…) Mas com os conservadores,
conseguimos fazer avançar vá-
rias coisas no passado e não há
razão para que não se faça a
mesma coisa quando eles assu-
mirem o governo”.

Stephen Harper foi no dia 6
deste mês ajuramentado como
22º Primeiro-ministro do Cana-
dá. Sobre isso, tive ocasião de
me manifestar nestas páginas
uma vez a cerimónia oficial
decorrida. Por agora, deve
salientar-se que os próximos
meses serão cruciais para o
cumprimento das promessas
estabelecidas e entre elas, uma
que é, desde há muito, o cavalo
de batalha do Quebeque, e não
só. O desequilíbrio fiscal. O
Chefe do Governo terá de se
encon-trar muito em breve
com todos os primeiros-
ministros do país, para discutir
a maneira de fa-zer, antes de
tomar qualquer decisão. É
evidente que um acordo não
convirá muito aos bloquistas de
Duceppe. Porém, se a harmo-
nia então formada for aceitável,

tendo em conta os obstáculos
que surgirão interpostos por
alguns inter-locutores
provinciais, Stephen Harper
terá ganho a aposta, o desafio a
que se propôs, e poder
acalentar esperanças de num
próximo escrutínio, obter uma
maioria eleitoral. Até lá, a opo-
sição e a população deverão dar
tempo ao tempo, permitindo
com civismo, que o novo códi-
go moral do governo proposto
por Harper, tenha ocasião de se
instalar e de dar frutos.

Sem precipitações populistas
aleatórias.

Os textos, fotos e i lustrações
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

Tous droits réservés.
Toute reproduction totale

ou partielle est
strictement interdite sans
notre autorisation écrite.

Jantar Dançante de Carnaval
O Clube Oriental realiza sábado 25 de Fevereiro 2006 o baile

jantar dançante de Carnaval com a Orquestra Sky Queen.
Venham passar uma noite de Carnaval na companhia da família
Orientalista. Para mais informações podem contactar a sede do
Clube Oriental Português de Montreal no 4000 Ave. de Courtrai
ou telefonar (514) 342-4373.
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Coordenada por Raul Mesquita

Não há crescimento sem nascimentos

Que se faça justiça em nome do pai
Foi Edite Estrela, deputada

europeia, ex-presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
que na semana passada, numa
sessão pública sobre “Desafios
Demográficos em Portugal e na
União Europeia” sintetizou com
a frase que emprestei para sub-
título, um dos grandes pro-
blemas do Portugal de hoje,
resumindo-o depois nesta frase:
“As mulheres não estão a pro-
duzir portugueses”.

Na realidade a população
portuguesa aumentou de 49
400 pessoas no ano transacto
porém, deste número, devem
atribuir-se 41 100 à imigração.
O que naturalmente põe pro-
blemas de carácter económico
e social. Enquanto os pata-
mares mais velhos da população
vão desaparecendo, chegados
ao Inverno da vida, as novas
gerações não se reproduzem
em ritmo de colmatar os vazios
deixados pelos progenitores.
Serão várias as razões para este
estado de coisas. O tipo de vida
actual que força a mulher a
trabalhar no exterior do lar
para ajudar a receita caseira,
não é de molde a permitir uma
taxa de natalidade superior,
devido aos encargos que oca-
siona no orçamento familiar. A
falta de creches a preços módi-
cos é um dos elementos mais
criticados e apontados como
responsável pela denatalidade.
Em Portugal, são as regiões de
Lisboa/Vale do Tejo e Algarve
que têm os maiores índices de
fertilidade. Isto pode com-
preender-se pelo facto de se-
rem os locais onde existem
maior número de creches, a
permitirem certos abatimentos
nos impostos anuais.

Na Europa dos 25, é a Irlanda
que comanda o pelotão com
uma média de 1,99 (por mu-
lher), seguida da França com
1,94. Portugal estabilizou a 1,5
desde de 1986.

Será talvez o único sector
conhecido como estável.

Para Edite Estrela, vice-presi-
dente da Comissão dos Direitos
da Mulher e Igualdade de Gé-
nero, o país precisa de mais
bebés e para isso, para que a
mulher possa ter os filhos que
deseja, é necessário criarem-se
condições para a maternidade
que terão obviamente, de pas-
sar por políticas sociais ade-
quadas. Mais creches e menos
fisco, é a palavra de ordem.

Porém há também o outro
lado da medalha, que não deve
ser descorado.

Com a evolução dos tempos e
dos seres, na época que se atra-
vessa, iniciada nos princípios
dos anos sessenta com a conhe-
cida frase “Paz e Amor” e a
outra não menos bombástica
“faz amor e não a guerra”, apa-
recidas como símbolos da ju-
ventude em revolta contra a
guerra do Vietname, as estru-
turas do casamento e os funda-
mentos da família dita tradi-
cional foram bastante afec-
tadas, tendo contribuído para
uma emancipação que mesmo
se a vários títulos desejável,
radicalizou brutalmente a vida
do casal.

Dos tempos da submissão
ultrajante da mulher, passou-se
sem moderação, à liberação
desmedida desta, para resultar
no desmoronamento do agre-
gado familiar, muitas vezes de

forma leviana, irresponsável,
onde as crianças dessa união
são as primeiras vítimas ino-
centes. Não serão as mulheres
as únicas responsáveis da situa-
ção. O mesmo se poderá dizer
dos homens. O que aparece de
imediato, faz suscitar a ideia de
imaturidade na juventude.
Portanto, os hábitos e costu-
mes do mundo de hoje, com
toda a liberdade de movimen-
tos e de opções, outrora nunca
imaginados, deveriam permitir
pensar globalmente, mas agir
localmente ou seja, viver em
liberdade sem rejeitar a respon-
sabilidade. Em 2005 procedeu-
se em Portugal a 23 400 divór-
cios. E o número aumenta to-
dos os anos. Calcula-se que
cerca de 200 mil crianças vi-
vem em lares separados e deste
número, 120 mil vêem o pai
apenas quatro dias por mês.
Porque há um preconceito
estabelecido pelos juízes —
mesmo se não previsto na Lei —
que acorda a guarda das crian-
ças às mães, sob pretexto de
que estas serão as mais aptas
para cuidarem dos filhos. Fala-
se de discriminação dos pais e
de traumas nas crianças, tor-
nando-as mais propícias ao
abandono ou a fracos resul-
tados escolares, quando não
têm contacto regular com os
progenitores.

Há casos de grande gravi-
dade em que pais deixaram de
ver os filhos há vários anos,
sem terem a menor ideia de

onde eles se possam encontrar.
Os dramas são muitos. O

desânimo, a angústia, a des-
crença e a perda de coragem e
de auto-estima.

Quando na sociedade a mu-
lher tem um papel cada vez mais
similar ao do homem, está erra-
da a presunção maternal, consi-
derando que a mãe é melhor
progenitora. Apenas por ser
mãe.

“Este não é um problema da
lei, é um problema dos juízes”,
reconhece José Ramos, mem-
bro do Sindicato dos Magis-
trados do Ministério Público.”É
um problema de jurisprudência.
Existe na sociedade uma ideia
pré-feita a favor da mãe. E os
juízes são o reflexo da sociedade”.
De acordo com esta opinião, o
advogado Jorge Alves, acres-
centa: “ A discriminação em
relação aos pais é um problema
da cultura europeia. Os juízes
acabam por decidir pelas mães
baseados em estereótipos”.

Por sua vez, Alexandra Teté,
da Associação Mulher em Ac-
ção, reconhecendo certas ten-
dências para a atribuição do
poder paternal às mães, consi-
dera ser uma ideia cultural
preconcebida e não manifes-
tação de má-fé dos magistra-
dos, considerando “…que isto
tem de ser estudado, até porque o
papel da mulher na sociedade
mudou e muita gente ainda não
percebeu estas alterações”, con-
cluindo “Evidentemente que
nós, mulheres, reconhecemos que
o papel do pai é tão importante
como o da mãe”.

Ora o problema surge, de
modo drástico e incompreen-
sível, na revoltante condescen-
dência dos Tribunais para com
as progenitoras que violam as
decisões da Justiça, restrin-
gindo ou mesmo eliminando
totalmente as visitas do pai.

E é então aí, que se pede, que
se exige, Justiça em nome do
pai. Do filho. E da Humanidade.

OPA sobre Portugal Telecom
Belmiro de Azevedo lançou uma oferta de 10,7 mil milhões de

euros, através das suas empresas Sonae e Sonaecom, para a
compra da PT, tendo como intermediário financeiro o Banco
espanhol Santander. Esta oferta de Belmiro de Azevedo, valoriza
em 1,32 euros cada uma das acções PT, significando uma
valorização global de 1,5 mil milhões de euros. Espera-se por isso
que o mercado reaja fortemente face a esta valorização. O
multimilionário português quer, também, alterar os estatutos da
PT, de modo a restringir os poderes do Estado na empresa de
telecomunicações ou que este aceite o seu programa de
reestruturação. Na prática, Belmiro quer “eliminar os privilégios
inerentes às Acções da categoria A” isto é, a “golden share” que
permitem ao Estado o direito de veto em matérias estratégicas,
como fusões ou operações de compra, além de poder escolher o seu
presidente e um terço do Conselho de Administração.

BES apoia contra-OPA
O líder do Grupo Espírito Santo (GES), afirmou que o Banco

Espírito Santo não lançará nenhuma contra-OPA. Ricardo
Salgado, que falava em Marraquexe, afirmou: “Não estamos a
tomar nenhuma iniciativa, mas não excluímos a hipótese de
financiar uma acção tomada por grupos nacionais credíveis. É
natural que esses grupos surjam e, assim sendo, o BES está disposto
a estudar o financiamento de uma contra-OPA”.

O presidente do BES considerou que “o ideal era que na contra-
OPA existisse gente do sector das telecomunicações”. Quem
corresponde a este perfil é o milionário João Pereira Coutinho, que
entrou no negócio das telecomunicações através da AR Telecom
e circularam já informações ainda não confirmadas, que
apontavam para o interesse deste empresário numa oferta
concorrente à da Sonae.

O presidente da comissão executiva do BES reagia assim à
iniciativa do grupo Sonae de lançar uma OPA (Oferta Pública de
Aquisição) sobre o capital da PT. Ricardo Salgado reafirmou que
a participação do BES na PT é “estratégica, no sentido de contribuir
para a manutenção dos centros de decisão em Portugal”. No entanto,
aquele responsável admitiu que se a Sonae conseguir 51% do
capital da PT, a noção “de participação estratégica perde-se”.

Governo açoriano vai
reforçar promoção turística na
Inglaterra, Alemanha e Holanda

O secretário da Economia açoriano anunciou um reforço da
promoção turística das ilhas na Inglaterra, Alemanha e Holanda,
como alternativa ao mercado escandinavo, que constitui uma das
apostas da região nos últimos anos.

Na abertura das 5as Jornadas Técnicas de Turismo, que estão
a decorrer na cidade da Horta, Duarte Ponte admitiu que a
promoção feita até agora nos países escandinavos não trará
grandes retornos turísticos nos próximos anos, razão pela qual
defendeu a necessidade de procurar outros mercados.

“Os Açores foram novidade na Suécia e na Noruega há dois anos
atrás e foram novidade, no último ano, na Dinamarca e na
Finlândia”, salientou o secretário regional, para quem não é de
prever que este mercado cresça mais nos próximos anos.

Para evitar a quebra nos ritmos de crescimento da ocupação
hoteleira nos Açores, sobretudo na época baixa, o secretário re-
gional da Economia sublinhou que a aposta na promoção turística
dos Açores será, agora, feita em grandes países europeus.

“A Inglaterra, a Alemanha e a própria Holanda são mercados
com outra dimensão, o que permite uma exploração com maior
intensidade e com outra duração no tempo”, explicou.

Condutores faltosos na Madeira
A PSP deu conhecimento à comunicação social de estar a

averiguar mais quatro casos de alegadas fugas de condutores
envolvidos em acidentes antes da chegada da Polícia, na quarta-
feira, sem que os mesmos tivessem fornecido os seus documentos
ao segundo interveniente. Uma das situações tem a ver com uma
colisão entre dois ligeiros em Machico, pelas 14 horas. As restantes
situações ocorreram no Funchal, sendo uma no Largo Jaime
Moniz, próximo das instalações do Comando Regional da PSP,
outra, ao fim da tarde, na Rua da Praia e, logo de seguida, na Rua
Pedro José de Ornelas.

A tragédia outra vez
Fotojornalismo-WorldPress Photo 2005

Imagem vencedora. ‘Beleza, horror e desespero’.
Foi assim que o júri classificou a fotografia de Finbarr O‘Reilley
A catástrofe voltou a ditar mais um prémio da World Press Photo,

o mais importante galardão de
fotojornalismo do Mundo. O eleito é
canadiano e a imagem foi captada no
Níger. O português João Silva, a viver
na África do Sul, é também um dos
premiados.

Uma imagem que retrata a fome no
Níger, captada pelo canadiano Finbarr
O’Reilly para a agência Reuters, foi
distinguida com o prémio World Press
Photo 2005, anunciou  em Amesterdão
(Holanda) a organização.

Raul Mesquita
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por Miguel Felix

Disciplina pela força...
Nada resolve!
Prevenção na rua, sim.

Manuel Rodrigues

Jean Charest e Gérald Tremblay deram ordem à polícia para
aplicar a lei número 444, para multar quem anda na rua… É a força
do poder « para bem do cidadão » e assim arranjar dinheiro. Entre
o bem e o mal, será que tudo é normal?

Já agora, que tal uma carta para caminhar?
Já agora, que tal uma multa para quem respirar
mais de dez vezes por dia?
Já agora, que tal uma multa para quem se deitar
depois da meia noite?

Assim pagaremos a dívida pública e criamos muitos postos de
trabalho. Assim deixaremos o espaço terra para os gananciosos.
Os outros partem a caminho do céu e serão julgados, os bons ficam
no céu e os maus seguem para o inferno. Não pago!

Manifestações em Montreal
Cerca de 300 membros da comunidade muçulmana manifestaram
pacificamente em Montreal, sábado  11 de Fevereiro, para
denunciar a publicação das caricaturas do profeta Maomé num
jornal dinamarquês. A manifestação devia originalmente
desenrolar-se à frente do consulado da Dinamarca. No entanto,
para evitar qualquer violência, os organizadores decidiram limitar-
se a ter um ajuntamento na frente da Universidade McGill, rua
Sherbrooke. Paralelamente, uma contra manifestação teve
igualmente lugar para defender a liberdade de expressão. Tudo
se desenrolou na calma.

Estudantes canadianos filiados nos Estados Unidos?
As impressões digitais de milhares de estudantes canadianos
poderão encontrar-se entre as mãos dos serviços secretos
americanos. É que para serem admitidos num programa de
Direito, os estudantes canadianos devem fornecer as suas
impressões digitais à uma empresa americana, que concebeu o
exame de entrada e que é responsável pela sua administração.
Este exame, o L-Sat, é requerido por quase todas as faculdades de
Direito anglófonas do Commonwealth. É necessário saber que a
empresa americana que recolhe as impressões digitais deve
respeitar a lei dos Estados Unidos. Teoricamente, poderá por
conseguinte, dever entregar aos serviços secretos ou o FBI todos
os dados obtidos.

Um Wal-Mart em Saint-Michel
A presidente do bairro Saint-Michel, Annie Samson, afirma que
a Cidade de Montreal ratificou o projecto da implantação de uma
loja Wal-Mart na antiga pedreira de Saint-Michel. De acordo com
a presidente do bairro, o apoio do presidente da Câmara Munici-
pal de Montreal, Gérald Tremblay, ao projecto de Wal-Mart era
claro, a partir do conselho da cidade de Novembro passado. A Sra.
Annie Samson não tomou posição sobre a implantação deste
projecto. Ela quer conhecer os impactos ambientais e afirma que
a deixaram fora do processo de análise do projecto. Este, não faz
a unanimidade. Frank Venneri, conselheiro municipal do distrito
Villeray-St-Michel-Parc-Extension, considera que a implantação
duma nova loja Wal-Mart permitiria revitalizar o sector. Em
oposição, uma coalizão de gente de negócios e de organismos
comunitários do bairro, afirma que a chegada de um Wal-Mart
provocará o encerramento de numerosos pequenos comércios.

A pressão acentua-se sobre David Emerson
A pressão acentua-se sobre o novo deputado-
ministro conservador David Emerson. Uma
manifestação, organizada por três deputados
provinciais da Colômbia-Britânico, teve lugar
para pedir a demissão do ministro do Co-
mércio Internacional. Os seus eleitores estão
frustrados e não aceitaram a decisão de David
Emerson, eleito sob a bandeira liberal, de
juntar-se aos conservadores. A contrariedade
ganha mesmo o grupo dos deputados con-
servadores. O deputado do Ontário Garth

Turner criticou publicamente a decisão do seu chefe. Sem ter
intenção de abandonar, David Emerson admite que esta primeira
semana nos conservadores foi muito difícil.

O fim do FIFM.
O Festival internacional de filmes de Montreal
(FIFM) terá vivido apenas uma só edição. A
Equipa Spectra, organizadora do acon-
tecimento, anúnciou que abandona o acon-
tecimento, no contexto da impossibilidade de
agrupar o seu festival com os dois outros que
têm lugar em Montreal. A edição 2005 do
Festival internacional de filmes de Montreal
foi um malogro, nomeadamente porque o
público não compareceu ao encontro. O
acontecimento, que recebeu subvenções de
cerca de 1,5 milhão de dólares, concluiu-se

com um défice perto de 800.000 $.  “Na conjuntura actual e tendo
em conta a experiência de 2005, queríamos custe o que custar evitar
que Montreal projecte ainda uma imagem incoerente no inter-
nacional, com os vários festivais concorrentes”, declarou num
comunicado Alain Simard, presidente de Equipa Spectra.

Bob Gainey não gostou da “fuga”
A pessoa que tornou pública a
informação segundo a qual José
Théodore falhou um teste anti-
dopagem, não é bem-vinda ao
Centro Bell. O Director Geral
do “Canadiano”, Bob Gainey,
não apreciou que esta infor-
mação, divulgada desde Turim,
na Itália, estivesse no domínio
público quando o processo ain-
da não está concluído.

“Esta informação foi divulgada
por uma pessoa que não tinha a
autoridade para fazê-lo. Teria sido
necessário esperar que todo o
processo seja terminado, lamen-
tou Gainey, pesando as suas

palavras. Quem é responsável?

Interrogou-se. Sem dúvida alguém da Agência mundial antido-
pagem ou ainda o Centro canadiano da ética desportiva. Esta
informação devia permanecer no interior».
Théodore falhou o seu teste por ter utilizado um produto capilar
recipiente do Propecia, um agente que encobre efeitos de produtos
estimulantes. Apesar de vários testes, é a primeira vez que é
acusado de dopagem mesmo se utiliza este produto desde há sete
ou oito anos.  Sendo proibido há apenas um ano.

O Comité internacional olímpico suspendeu-o para os dois
próximos anos de qualquer competição internacional.  Do seu
lado, a Liga Nacional, atribuiu-lhe uma derrogação na sequência
do seu pedido feito em Dezembro passado. O conselheiro de
Théodore, Dom Meehan, contestou a decisão do CIO.
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Falemos em “roubos fiscais”
Fernando Cruz Gomes

O nome poderia ser outro. “Roubos fiscais” é nome feio. Mais
feios serão, no entanto, as práticas, as acções do dia-a-dia.

Já não é a primeira vez – nem, decerto, sera a última – que
trazemos a lume o nome de Eça de Queiroz. Um escritor lúcido.
Daqueles que vêem para além do tempo em que vivem. Mesmo
que pareçam que não, que falam apenas do seu tempo e daquilo
que fisicamente vêem.

Este “mimo” escrito em 1867 tem a ver com o seu tempo. Mas
não deixa de ter, afinal, tudo a ver com o nosso tempo. E não apenas
em Portugal, embora seja de Portugal que se fala.

“Por que motivo, em virtude de que protecção, de que
garantia, se pagam nesta cidade impostos?”, pergunta ele. “É
porventura pela regalia de poder pisar as calçadas e receber
a luz do sol? É pela garantia de poder semear, pela liberdade
de poder viver?” Perguntas duras. Vergastadas solenes sobre o
dorso de quem manda e de quem cobra os tais impostos. Sim,
porque – como o escritor deixou por aí – “o Estado não tem nesta
cidade o direito de receber o preço dos serviços que não presta.
Ele não protege, não defende, não policia; não cura da higiene,
não faz nada, e hão-de os contribuintes fazer o sacrifício do
seu sustento para terem o prazer de ser desprezados? (...) O
povo tem direito a autoridades que policiem, que velem, que
diligenciem (...) doutro modo o imposto é um roubo fiscal.”

Roubo fiscal é, de facto, o que vemos todos os dias. Por toda a
parte. Sempre que nos cobram impostos por serviços que nos não
prestam... estão a meter a mão no nosso bolso.
De resto, se alargarmos o conceito, se olharmos em nosso redor
e conseguirmos até fazer com que o nosso olhar penetre nos
arcanos da História, hemos de convir que é forma atávica de ser
esta nossa pecha de andar em frente... com ou sem impostos...
porque quando os não há... não faltam outras formas de morder
o saco e de lá tirar uns quantos milhares.

O nosso País de origem vive de há muito numa fase de vida onde
a corrupção é mais do que muita. Falta, assim, fazer com que os
dinheiros públicos – os tais que saltam dos nossos bolsos para os
bolsos dos governantes, sob a forma de impostos – evitem
desmandos. E eles continuam a campear. Sob a forma discreta de
um envelope que se entrega para que a coisa ande mais rápido ou
com capas escabrosas em escândalos que enxamieam no futebol
com grossas maquias a saltarem de mão em mão. E, no entanto,
num país onde tantos impostos se pagam – e o fisco quer sempre
mais... – não faz sentido que não tenhamos um “modus vivendi”
como os melhores dos... melhores países do mundo. No tempo de
Eça de Queiroz, a situação não seria ainda, decerto, tão grave. E
mesmo assim, ele não deixa de apelar a uma guerra santa contra
o que chama de roubo fiscal. E nós? Que faremos? O “não te rales”
doentio de que já falámos leva-nos a... deixar andar. Pagando,
afinal, para sermos maltratados. Lá como cá, que em ambos os
cantos do mundo... más fadas há!

Lado obscuro da mente
Augusto  Machado

A doença de Alzheimer, a demência que atormenta os mais
idosos. Parece ser o preço a pagar pelo aumento da esperança de
vida. Diz-se que as próprias células têm um prazo de validade bem
definido e que a ciência, até à data, ainda não encontrou maneira
de evitar as alterações das funções cognitivas, deixando a
população acima dos 65 anos bastante perturbada.

Hoje escrevo sobre este tema porque quase todos os dias encaro
alguém, um velho amigo, fazendo a sua curta caminhada
agarrado ao braço da esposa, sem saber para onde vai nem tão
pouco sabendo donde vem e, pior ainda, nem sequer sabe que a
pessoa que o guia é sua esposa à mais de 40 anos e que até à bem
pouco tempo tinha uma memória nítida. Aquele olhar apático e
alheio do António, 70 anos de idade, comove qualquer pessoa. É
triste. E mais triste ainda é para quem o conheceu antes da doença
– um homem perfeitamente saudável. Imagine o leitor que neste
momento está completamente em controlo das suas faculdades e,
de repente, dia após dia, começa a sentir um ambiente estranho
à sua volta - sentindo-se desorientado nas três esferas; deixa de
reconhecer as pessoas, o local onde se encontra e perde a noção
do tempo. Chegado a este estado de completa desorientação, a
pessoa passa a depender, para a sua sobrevivência, da ajuda dos
familiares ou dos profissionais de saúde. Todos os anos, milhares
de pessoas em todo o mundo com mais de 60 anos caem nas malhas
de alguma doença degenerativa. Uma tendência natural
associada ao envelhecimento das células e a perda progressiva do
conhecimento e da orientação. A doença neurodegenerativa da
Alzheimer é uma delas. Considerada a principal causa de
demência entre os idosos.

E qual é a causa desta doença? A neurologista, Ana Vilaverde,
sugere que, “em muitos casos a demência é provocada por uma
doença  do sistema nervoso sendo comum em pessoas com
depressões”, e acrescenta: “Em alguns casos há também a falência
de alguma vitamina, como o ácido fólico ou a vitamina B12 ou a
produção deficitária de hormonas da glândula tiroideia”.

Seja como for, diagnosticar esta doença, infelizmente, ainda não
é fácil. A complexidade dos quadros clínicos associados às
demências e à semelhança dos sintomas levam a que as alterações
cognitivas possam ser confundidas. Contudo, o Neurologista Luís
Cunha, dos Hospitais Universitários de Coimbra (HUC), avisa que
é importante manter os doentes mentalmente activos. Pois não é
possível travar o factor tempo (o envelhecimento). Porém, sabemos
que um cérebro activo tem maior resistência às doenças
neurodegenerativas. Assim, ler, fazer palavras cruzadas ou
disputar jogos de tabuleiro, discutir com os amigos sobre o futebol
ou qualquer outro assunto que lhe desperte e  estimule a memória,
ajuda a estimular a massa cinzenta e constitui uma protecção
natural em manter a “mente sã em corpo são”.

Num mundo tão complexo como a doença de alzheimer, faz
sentido investir em mais recursos para se encontrar a cura e não
considerar a demência como um assunto encerrado porque afecta
apenas os mais idosos.

Referendo
José Luís Montero

Existem mil coisas com mais fundo politico, social ou cultural
mas, isto é como quando um bebé aprende a dizer a primeira
palavra e que passa uma eternidade a dizer o mesmo: mamã...
mamã... O Partido Popular, com critério, actuando com atre-
vimento, imaginação e visão integral do sistema, lançou uma
iniciativa que além de enervar o PSOE, repõe nas mãos do cidadão
a decisão. É evidente que neste processo a parte pretende
condicionar o todo e - quão altivos... - desejam que o todo se iniba.
Parece-lhes uma intromissão descaminhada e - curiosamente -
exibem nariz que manifesta a existência de maus cheiros a um acto
que devolve o poder de decisão ao cidadão: o referendo. O número
dos aderentes ao referendo parece que já ultrapassou o quarto de
milhão. OP processo acaba de começar. Isto indica que vamos ter
referendo e que vamos ter batalha politica e dialéctica grossa,
gorda, rija e – certamente – cheia do melhor humor que inspira
e enche as melhores crónicas. A campanha de rua começou em
Cadiz. Nesta cidade, no século XIX, lançou-se a famosa “La Pepa”;

Uma vitória, tantas derrotas
Luis de Carvalho

A vitória eleitoral de Cavaco Silva à primeira volta é, desde logo,
uma derrota do próprio Cavaco Silva. Nas actuais circunstâncias,
de candidato único à direita, de uma esquerda dilacerada, de uma
maioria absoluta do PS em tempos conturbados, ganhar com
50,6% dos votos é, sem dúvida, um resultado triste. A mais magra
vitória eleitoral presidencial da nossa história. Pouco mais de 2,7
milhões de votantes, em 9 milhões de eleitores. A vitória de Cavaco
Silva é uma derrota do PS. Viver dois momentos eleitorais no
primeiro ano de uma maioria absoluta que tem sido exercida, na
opinião popular, com manifestas parecenças às maiorias recentes
dos partidos de direita, não podia ser mais comprometedora de
bons resultados. Junte-se a isto a fuga dos candidatos naturais, e
não havia nada a fazer. Soares, nesta sua derrota monumental, só
é culpado de ter regressado. Bem podia ter ficado passivo, a
assistir de casa à derrota estrondosa do seu PS. Louve-se a enorme
lição de dedicação, de força e de coragem. Sempre são 81 anos.
Onde estaremos, eu e os meus leitores, com 81 anos?

Alegre traiu o seu partido. Vencer Soares não é vencer, é perder
duplamente. Santana Lopes e Paulo Portas não decidem eleições.
Portas exilou-se, Santana ainda apareceu a meter pozinhos na
engrenagem. De nada lhe valeu. Cavaco Silva, o carrasco destes
dois ambiciosos homens da direita à portuguesa, foi premiado por
esse serviço inestimável que prestou à esquerda.

Marques Mendes. Nunca um líder do PSD ganhou tantas
eleições em tão pouco tempo sem que isso lhe valha de grande
coisa. Nestas eleições presidenciais escondeu-se sob as ordens de
Cavaco Silva e reaparece na certeza de que os próximos anos não
serão fáceis. Não poderá haver margem para dúvidas de que
Cavaco Silva estará ao lado do Governo. Essa foi a condição para
a sua eleição. O líder do CDS passou pela suprema vergonha de
ver o seu partido tratado com desprezo. Sem capacidade para
gerar uma candidatura própria, que pelo menos se batesse com
o BE, o CDS inexistiu, e teve de engolir aquela do “outro partido
que me apoia”!  A “esquerda” e a “direita”. Esta dicotomia deixou
de existir. O “centrão” dos indefinidos, daqueles que não são nem
carne nem peixe, que numas coisas são esquerda e noutras são
direita, decidem eleições. Freitas do Amaral foi a banhos num
momento crucial da vida política portuguesa. O homem que valia
certamente 1% do eleitorado refugiou-se e abandonou o combate.
Ficará sempre a dúvida…

a Constituição da fugaz primeira República Espanhola. Mariano
Rajoy, líder do Partido Popular, grupo de direita, dá o sinal de
partida não só na cidade de Cadiz, dispara com o encabeçamento
daquela mítica Constituição: todos os cidadãos são iguais ante a
lei e a soberania nacional reside no cidadão. A direita espanhola
recorda-lhe à esquerda um dos princípios pelos quais lutou du-
rante o franquismo. Alguma coisa anda estragada no cozinhado
espanhol...  No entanto, ainda que só se fale do “mamã... mamã...”
acontecem outras coisas que são de interesse e que melhorariam,
significativamente, a vida das pessoas e das regiões. O Presidente

da Autonomia da Galiza, Emílio Perez Tourinho, acaba de
manifestar que trabalhará intensamente tanto junto do Governo
Espanhol como do Governo Português, para fortalecer a tal euro
- região que engloba a Galiza e o norte de Portugal.

Menciona com ênfase que promoverá a Alta Velocidade. É
evidente que a região, devidamente interligada, ganharia outra
cara e teria um novo semblante. Esperemos que não só apoiem este
projecto os Governos dos respectivos países mas, também, a tão
falada, difamada, querida e odiada CEE. Este projecto geraria um
enorme equilíbrio económico na Península.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Lute com afinco contra as adversidades que poderão
surgir na sua relação.
Saúde: Tendência para instabilidades ao nível do humor.
Dinheiro: Poderá sentir que não se faz a devida justiça no seu

emprego.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 11, 15, 14, 18, 19, 3

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança .
Amor: A sua relação tem tudo para dar certo. Invista mais na
sua felicidade.
Saúde : Apesar dos seus problemas, tente não depender tanto

de anti-depressivos.
Dinheiro: Não seja tão apegado a bens materiais. Dê mais valor aos
sentimentos.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 22, 25, 24, 1, 2, 3

Carta da Semana:  7 de Espadas, que significa Novos
Planos e Interferências.
Amor: Esteja mais disponível para as necessidades dos seus
filhos, será melhor para si e para todos.
Saúde : Dê mais atenção à forma como organiza a sua

semana, sentir-se-á muito cansado.
Dinheiro: Óptimo período para colocar em prática as suas ideias.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 33, 36, 39, 14, 25, 3

Carta da Semana:  3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: A sua vida sentimental atravessa uma fase bastante
positiva. Desfrute-a bem.
Saúde : A sua tranquilidade proporcionará um bom equilíbrio
físico e emocional.

Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num período de expansão.
Não desperdice as oportunidades que possam surgir.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 4, 5, 6, 8, 7, 1

Carta da Semana:  A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não tem motivos para se preocupar, brinde ao amor.
Saúde : Atenção à gula, o seu esforço em manter a linha poderá
ser em vão.
Dinheiro : Tem passado por grandes desafios, mas esta

semana poderá ser decisiva para mostrar o quanto vale.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 15, 2, 6, 9, 7, 44

Carta da Semana: 4 de Paus, que significa Paz.
Amor: A cumplicidade existente entre o casal é meio caminho
andado para o seu equilíbrio emocional.
Saúde: Adopte uma alimentação baseada em verduras e frutas.
Dinheiro: Poderá surgir uma proposta de trabalho aliciante.

Número da Sorte: 26

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Viva ardentemente e sem preconceitos a sua relação.
Saúde : Incrivelmente, esta semana o seu optimismo estará
mais saliente.

Dinheiro: No seu ambiente de trabalho, mantenha pulso firme para atingir
os objectivos que deseja concretizar.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 2, 25, 28, 14, 17, 11

Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Valor.
Amor: O ambiente familiar será bastante positivo e agradável.
Saúde: Ligeira tendência para as enxaquecas.
Dinheiro: Poderá ganhar consciência que não está a conciliar

plenamente a vida familiar com a profissional.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 36, 39, 25, 28, 24, 2

Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Não dê ouvidos a quem não merece, aja por si próprio.
Saúde : O seu organismo demonstrará através do cansaço o
seu esgotamento.
Dinheiro: Poderá surgir a oportunidade, que esperava, para

argumentar sobre os seus direitos laborais.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 3, 6, 9, 5, 4, 2

Carta da Semana: Rainha de Ouros, que significa Ambição
e Poder.
Amor: Opte pela via do diálogo para resolver qualquer situação
na sua vida amorosa.

Saúde: Poderá sentir-se mais irritado.
Dinheiro: O seu mau feitio poderá pôr em causa a permanência no seu
emprego.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 22, 4, 7, 10, 1, 5

Carta da Semana: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor : Não se entregue às dificuldades, tente através da
compreensão chegar a um consenso com o seu par.
Saúde : Possivelmente vai desejar estar mais isolado, mas não

o faça. Procure conviver mais com os seus amigos.
Dinheiro: Contenha-se, pois nem sempre deve dizer aquilo que realmente
pensa, pode prejudicar-se bastante.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 6, 9, 36, 35, 33, 2

Carta da Semana: Dama de Espadas, que significa
Autenticidade.
Amor: Demonstre, espontaneamente, as suas emoções, não
finja que não sente aquilo que realmente sente.

Saúde: A sua semana poderá ser muito agitada, não se deixe abalar.
Dinheiro: Doseie o seu desejo de vencer, aja sempre com honestidade.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 22, 25, 14, 10, 11, 23

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

Universidade dos Tempos Livres
Texto de Victor Hugo e fotos de Antero Branco

Se o passado é motivo de orgulho, a construção do futuro deve
ser a base das nossas aspirações.

Na comemoração dos 42 anos de vida da Comunidade Católica
dos Portugueses de Montreal, e para abrir a semana consagrada
a esse acontecimento, qual melhor escolha poderia haver que
começar pelo dia da UTL.

Depois da abertura da exposição, onde pudemos admirar os
vários objectos feitos pelos artistas da Universidade, foi na cave da
Igreja que algumas centenas de pessoas confraternizaram
alegremente. A Tuna de Oiro e os seus componentes, encantaram-
nos com algumas das canções do seu vasto reportório e no fim dum
jantar copiosamente partilhado, ainda pudemos fazer a digestão,
com os exercícios físicos.

A arquitectura só mostra a sua beleza, depois de sair da maqueta,
quando é edificada. Assim aconteceu com a UTL que já é um sólido
e bonito edifício na comunidade. Há um ano atrás, quando a
aventura começou, houve quem pensasse, qual era a necessidade
que havia, de pessoas que já aqui vivem há 30 ou 40 anos, irem
aprender inglês, ou ainda de ouvir contar historias, que já se
passaram há vários séculos. Diz o velho ditado que nem só de pão
vive o homem.

Passado um ano, são muitos os avós que já conversam com os
netos, outros conhecem as origens dos Lusitanos e os nossos heróis
do passado; a Tuna de Oiro que nos encanta e que até já dá con-
certos; o talento descoberto pelos artistas da pintura, das artes e
da música; os estrangeiros que já se exprimem em Português, os
que já tinham muita ferrugem e que começam a mover-se melhor,
graças à marcha e aos exercícios físicos, e mais uma panóplia de
actividades que semanalmente reúne algumas centenas de
pessoas num convívio são e agradável.

O sucesso da UTL, deve-se em parte aos responsáveis da Missão,
mas é sobretudo graças à generosidade dos colaboradores, que

carinhosamente consagram bastante do seu tempo, ao serviço de
todos nós.

Há alguns dias, uma pessoa amiga que veio a minha casa, dizia
que a velhice é muito triste. Eu repliquei-lhe dizendo que a velhice
é maravilhosa. Ela é triste quando vivemos fechados sobre nós
mesmos e quando nos sentamos no sofá à espera que Deus nos
chame. Ela é maravilhosa, quando sonhamos e temos projectos,
quando fazemos algo pelos outros, quando temos o desejo de
aprender e de conviver. A UTL, que segundo os meus cálculos tem

mais de 75% de jovens adultos de cabelos grisalhos, proporcionou
a muitos deles mais do que aprender, ajudou-os a sair do
isolamento e a passar algumas horas agradáveis o nosso duro
Inverno.

Há uns 3 anos, quando eu plantava uma laranjeira no meu
quintal, um vizinho que se aproximou disse-me que eu não estava
bom da cabeça, andar a plantar árvores com esta idade. Ora o que

ele não sabe é que este ano já comi laranjas da árvore que plantei.
Não importa se temos 20,40,70 ou 80 anos, o mais importante na
vida é plantar para se poder colher, mesmo se não formos nós os
beneficiados.

 Eu creio que a UTL vai continuar a dar muitos frutos na nossa
Comunidade!

Pe. José Maria Cardoso agradecendo Norberto Lima

Actuação da Tuna de Oiro
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Com o edil da Ribeira Grande e José Malhoa

Festa de Nossa Sra. da Estrela foi assaz luminosa
e cujo dia é o 2 de Fevereiro.

Evidentemente, nada como um bom jantar de igual modo para
ajudar a assinalar o momento festivo. E isso certamente que foi
proporcionado pela equipa do nosso comum amigo, Henrique
Laranjo.

 “Nesta noite estrelada/ o povo está contente/ porque hoje foi
coroada/ a Estrela do Oriente”, eis uma das muitas quadras do
tradicional cantar às estrelas desta festa e da inspiração de Manuel
Luís, que protagonizou esse acto, acompanhado pelo grupo Coral
do S. Santo Cristo dos Milagres e pela Filarmónica Portuguesa de
Montréal.

Homenagear os ribeiragrandenses que se têm distinguido na
comunidade, é e tem sido um dos nobres propósitos destes
momentos de confraternização. Daí que se tivesse assim procedido
para com Manuel Puga, empresário de hotelaria; o irmão, Joe

Puga, artista local de renome, assim como os convidados de honra
que aqui se deslocaram de S. Miguel e dos Estados Unidos.

No caso do presidente ribeiragrandense, foram trocadas

lembranças alusivas à sua presença entre nós. Paralelamente,
vários foram, também, os oradores que seguidamente se
pronunciaram de forma bastante elogiosa sobre o mérito deste
acontecimento.

Para o Ildeberto Silva, presidente do convívio, este foi um
momento muito alto da sua vida, por todas as demais razões, mas
sobretudo por se ter finalmente proporcionado a compra da
referida e bonita imagem, com 5 pés de altura e feita em Braga,
tendo para tal agradecido a todas as pessoas envolvidas.

Pelo seu lado, o Dr. Ricardo Silva, manifestando-se
bastante sensibilizado perante o brilhantismo desta ocorrência e
do protagonismo dos ribeiragrandenes no estrangeiro,  dissertou
sobre o muito que se tem feito pelo desenvolvimento da Ribeira
Grande, que este ano celebra 25 anos da sua elevação a cidade;
e, tal como o padre Galvão, falou sobre esta tradição festiva,

lembrando, ainda, que em 2007 decorrerá a passagem dos 500 anos
do concelho e da sua Igreja Matriz.

O entretenimento, com o José Malhoa e a filha, Ana, apoiados por
J.G. Night Productions, foi do melhor que se tem visto nos últimos
tempos. E, se a Ana cantou e se “movimentou” de forma
espectacular no palco quase para “público ver” tão-somente, o pai,
por seu lado, com o “Vou a todas” e tantos mais êxitos do seu vasto
repertório, “galvanizou” esse mesmo público até então ansioso por
dançar e nunca mais deixando de o fazer a partir daí, graças ao Jeff
Gouveia.

Outrossim, Luis Melo, membro da Direcção deste convívio e
colaborador da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville, foi o
apresentador do serão, com algumas intervenções humorísticas
pelo meio.

Enquanto entre nós – registe-se -, o Dr. Ricardo Silva, a par de

outras visitas (uma das quais à Casa dos Açores do Quebeque),
encontrou-se com os seus homólogos das Câmaras Municipais de
Laval e Blainville, com regresso aos Açores na segunda-feira.

Felicitamos a Direcção do convívio ribeiragrandense, na pessoa
do seu dinâmico presidente, Ildeberto Silva, assim como todas as
demais pessoas e grupos que contribuíram para o grande sucesso
desta popular festa.

Cont. da pág. 1

Foto de Filipe Estrela
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O DIA DOS AMOROSOS
J.J. Marques da Silva

A Voz de Portugal lembrou, no número ante-
rior, o “Dia dos namorados” a referir prova-
velmente neste número: “Dia de S.Valentim”,
que muita gente festeja, jovens e também
adultos, solteiros ou casados, em rasgos de amor
com desembaraço de atitudes ou ideias que a
vida do santo inspirou para ser tradição no dia
14 de Fevereiro.

8

O amor, em expedientes de santidade e milagres, está quase
sempre revestido de enlevo, delícia e embevecimento. Com efeito,
até a Bíblia afirma: “porque o amor é forte como a morte”
(Cant.8:6). Mas, além do belo, do desejável e do maravilhoso,
também provoca dúvida, curiosidade ou confusão, e quantas vezes
extravio, indisciplina e insubmissão...

Na hagiologia da igreja católica romana citam-se dois santos
Valentim para o dia 14 de Fevereiro: um, que foi preso no reinado
de Cláudio o Gótico, açoitado e a seguir decapitado na Via Flamínia
depois de ter feito o milagre de curar de cegueira a filha adoptiva

de Astério, um magistrado que em vez de o condenar se converteu
à fé cristã com toda a família; outro, também sacerdote, bispo da
Sé de Terni, na Úmbria, o qual, rogado pelo filósofo Crato acedeu
curar o filho deste, que sofria de doença incurável, porém impondo-
lhe renunciar aos deuses pagãos. A condição foi aceita e cumprida,
e Valentim operou a cura que levou Crato mais  três jovens
atenienses a abraçar a fé cristã. Todavia, o prefeito Abúndio,
contrafeito, mandou-o decapitar.

Nestes dois casos não houve história de namorados, e destaca-
se Astério que amava a sua filha adoptiva, e o filósofo Crato que
amava o filho e também tinha amigos entre os atenienses: amor
em boa fraternidade, pureza, dignidade e extensão, digno de
referência, pois, como está escrito no versículo citado acima, a
chama do amor assemelha-se a “brasas de fogo que são labaredas
do Senhor” na dureza do ciúme. Amor em dignidade sempre
purifica e enleva. Daí que o dia 14 de Fevereiro seja “dia de todos
os amorosos”. A dificuldade, para honraria certa a estes dois santos,
é que a maioria das pessoas distingue apenas o nome, aglutinando
os dois Valentins...

Visto que citamos a Bíblia permitam-nos que refiramos um
pouco mais do livro  “Cântico dos cânticos”, ou seja “Cantares de
Salomão” que alguns preferem à vista do primeiro verso do capítulo

um; livro que muita gente profana considera como amatório,
quase erótico, e há namorados que o lêem para dar permissão à
sua sensualidade. Todavia antepomos, afirmando que o livro é
poesia oriental onde o autor descreve a beleza do amor puro en-
tre um homem e uma mulher, com a profundidade recíproca de
uma devoção virtuosa e imperecível do amor casamento, bem
diferente das uniões fáceis e dos divórcios de hoje em dia. A
linguagem é humana porque não se conhece verdadeiramente a
divina, e só o que é natural convém e convence a natureza do
homem e da mulher que se envolvem no amor, com Deus a dirigir
os sentimentos.

Vejamos algumas referências e suas interpretações:
A Sulamita (noiva ou esposa no livro) trabalha nas vinhas de seus

irmãos e anseia pelo seu amado. Canta: “Beija-me com os beijos da
tua boca; porque melhor é o teu amor do que o vinho”. “Eu estou
morena e formosa, ó filhas de Jerusalém!” (1:2,5).

Os comentadores judeus associaram a cor morena da Sulamita
aos pecados de Israel quando este falhou, e o Targum refere que,
quando se arrependeu, o brilho de suas faces se fez como o dos
anjos. Os Padres da igreja grega conciliaram essa negritude com
o elemento gentio à mistura de santos e pecadores que faziam parte
da igreja, realçando a graça como sendo o elemento hebraico. Os
alquimistas, como refere Jung, usaram a imagem da Sunamita
como “a personificação da prima matéria no estado de nigredo”,
psicologicamente “anima mundi” no abraço da natureza. Há
matéria vasta a considerar.

O Noivo do livro afirma: -”Qual o lírio entre os espinhos, tal é a
minha querida entre as donzelas”. E a Noiva suspira: - ”Ouço a voz
do meu amado; hei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os
outeiros” (2:2,8). Metáfora inspiradora.

Para os cristãos a noiva é a Igreja, e o noivo é Jesus. O Amado,
que vem saltando os montes, também olha pelas janelas,
espreitando pelas grades, lembrando à Igreja reunida a sua
segunda vinda, a quem diz: -”Levanta-te, querida minha, formosa
minha, e vem! O inverno já passou; a chuva cessou e se foi; aparecem
as flores na terra e chegou o tempo de cantarem as aves” (2:9,10-
12). Os judeus vêem no poema a sua libertação de escravos no
Egipto, e a Noiva é Israel. Homero escreve na Ilíada a união de
Zeus e Hera no Canto XlV, apertando nos braços a consorte. O
mundo inteiro se inspira.  Todo um florilégio notável onde o amor
é considerado o libertador de uma evidente solidão, ou a
conjunção dos elementos para a felicidade de todo o género
humano. Mas, quando constatamos que “Deus é Amor” (1ª João
4:16), e tivermos então relação e obediência com Ele, jamais
conspurcaremos nossas relações humanas afectando a nossa
intimidade, ou depravando a nossa existência de verdadeiros
amorosos!

A vinculação literária do “Cântico dos cânticos” tem afinidades
em canções e usos nos matrimónios israelitas usados durante os
sete dias das celebrações nupciais, e mesmo hoje, há namorados
cristãos que vêem nele o “leito sem mácula”, na advertência que
faz o autor da epístola aos hebreus, capítulo 13, versículo 4.
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Dr. Ricardo Silva em recepção

Na Casa dos Açores do Quebeque
Texto e fotos de António Vallacorba

“O trabalho dos emigrantes é o orgulho dos
açorianos”, afirmou o Dr. Ricardo Silva,
presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, Ilha de São Miguel, durante a recepção
que para tal lhe ofereceu a Casa dos Açores do
Quebeque, no domingo à tarde.

O ilustre visitante, que acabara de chegar de

um encontro com o presidente lavalense, Gilles
Vaillancourt, foi recebido pelos membros do
Conselho de Administração da Caçorbec, cujo
presidente, Damião Sousa, se manifestou
agradecido por esta visita e falou dos nobres
propósitos a que esta colectividade se dedica.

O presidente ribeiragrandense – registe-se -
, que se encontrava entre nós no âmbito da festa
de Nossa Senhora da Estrela, realizada no dia
antes, vinha acompanhado do padre Manuel
Galvão, pároco da Igreja Matriz da Ribeira
Grande; de Ildeberto Silva e Viriato Freire, do
Convívio dos Naturais do Concelho da Ribeira
Grande, e de Ildeberto Garcia e Jaime Ferreira,
empresários daquele concelho, e respectivas

esposas.
O Dr. Ricardo Silva, por sua vez, congratulou-

se pelo ensejo desta visita à sede da Caçorbec em
particular e da à comunidade em geral, onde pôde
apreciar o património edificado pelos seus
conterrâneos, na forma de “empresas, igrejas e
demais instituições”.

Por outro lado, referiu-se ao encontro que
acabara de ter com o Sr. Vaillancourt, durante o
que, disse, “reatámos o projecto de interligação
entre as duas cidades irmãs e do intercâmbio de
jovens, já no próximo Natal”, seguindo-se a troca
de lembranças e de um muito agradável
momento de confraternização.

“Momento de confraternização”, aliás, bastante
participado, na medida em que na sala se encon-
trava o nosso comum amigo Rui Serpa, da Agên-
cia Algarve, com um grupo de várias dezenas de
pessoas que ali foram almoçar e relembrar a
auspiciosa viagem que recentemente em-
preenderam ao Brasil.
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As anedotas do Joãozinho

Sabias que,...

Luz verde para Toy Story 3

Buzz lightyear e Xerife Woody vão voltar às salas de cin-
ema, depois de uns momentos de incerteza por causa da
aquisição da pixar pela Disney, depois de arrumadas as casas
foi dado luz verde para arrancar.

Depois celebrado a aquisição da Pixar pela Disney, tudo
indicava que a produção do terceiro filme de Toy Story 3
seria posto de parte. Consolidada a fusão, a direcção da
Disney dá a luz verde para o filme, este anuncio coincide com
os resultados positivos da empresa. No terceiro filme de Toy
Story Buzz Lightyear é recolhido pela fábrica para Taiwan
por ter detectado defeitos de fabrico na produção do boneco.
Os bonecos de Andy reúnem-se liderados por Woody e for-
mam um grupo de resgate para salvar Buzz da destruição.
Segundo a Disney, o próximo filme a seguir a “Cars”, será
Ratatouille, com estreia prevista para o Verão de 2007. A
história é sobre um rato que vive num restaurante fino em
paris, dirigido por um famoso excêntrico chefe de cozinha.

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

40ANOS
1963-03

Nha vida contada di corpu ku alma

Lura em Montreal
Lura, uma das novas vozes, vem directamente do Cabo Verde.

Lura vai actuar no dia 18 de Fevreiro às 21h00 no Kola Note.
A Voz de Portugal teve a oportunidade de entrevistá-la, uma
das mais bonitas vozes cabo-verdiana desta temporada . Dar
um espaço como este é muito  pouco mas devemos dar a
conhecer esta artista lusófona à nossa comunidade.

Sylvio Martins

Voz de Portugal: Quando, em 1996, gravou o CD “Nha
Vida”, pensou que algum dia viria a ser uma das vozes da alma
e da música de Cabo Verde, país do qual, mesmo sendo a terra
dos seus pais, tinha, até então, poucas referências?

LURA: Sinceramente, devo confessar que não, se bem que,
nessa altura, tenha sentido que a música já fazia parte da minha
pessoa. Havia já uma forte inclinação para cantar em crioulo,
porque fui aprendendo a língua em Lisboa, com os meus colegas
de escola. Mas nunca pensei representar Cabo Verde desta forma

e a este nível. Fui fazendo as coisas e a carreira foi tomando forma.
V.P.: Convive agora com uma realidade muito exigente,

marcada por uma carreira profissional. Quais são as grandes
diferenças entre aquele tempo e o agora?

LURA: Em primeiro lugar, a responsabilidade, que quase não
existia, passou a ter um peso enorme, que é tanto maior quanto
maior forem as exigências das pessoas que ouvem a minha música
e se revêm nela. Dão-me conselhos e sugerem caminhos que não
posso ignorar, uma vez que é para essas pessoas que trabalho, e
é a elas que tenho de agradar. A responsabilidade de que falo
também resulta do grande carinho que demonstram por mim e
que procuro merecer. Tive a sorte de o meu primeiro disco ter sido
bem aceite, principalmente aqui em Cabo Verde. Isso deu-me
muita força para continuar, uma vez que se não tivesse havido esse

entusiasmo da parte do público, não estaria hoje aqui, até porque
cantar não era o meu sonho, quando era pequenina.

V.P.: Dá mostras de grande convicção quando diz que o seu
caminho e a sua linha de interpretação estão definidos. Pode-
se então concluir que assentam na divulgação de géneros
como a Morna e a Coladeira, e na valorização de outros como

o Batuco e a Tabanca?
LURA: Não sei se por

essa ordem ou nessa
proporção em que tem
acontecido. Se reparar,
há-de concluir que can-
to pouco a Morna e a
Coladeira. Inclino-me
mais para os géneros
menos divulgados, a
exemplo do Batuco, da
Tabanca e, em certa
medida, do Funaná.
Mais tarde, poderei vir a
interessar-me por outros
estilos musicais de Cabo
Verde, porque há mui-
tos. Não os conheço to-
dos, porque a minha
ligação efectiva com
Cabo Verde é recente e
não é ainda tão profun-
da quanto desejaria.
Vou descobrindo aos

poucos este país e a sua cultura, que é minha e que assumo
integralmente. A Morna e a Coladeira, graças a Deus, sempre
estiveram e continuarão a estar muito bem divulgados. Por isso,
enquanto artista empenhada na valorização da cultura cabo-
verdiana, não me preocupam, tanto mais que, para mim, para além
de identificarem a alma de Cabo Verde, são a própria essência
desta terra e deste povo. De modo que tenho privilegiado os que
precisam de maior visibilidade e que são igualmente fabu-
losamente ricos e bonitos. De entre estes, estou perdidamente
apaixonada pelo Batuco, embora goste também, e muito, da
Tabanca, para além de outros géneros que têm muito das
sonoridades do Jazz e do Blues.

V.P.: Quem é que faz as escolhas, quando se trata de
seleccionar canções para um determinado disco. A Lura, ou
a sua produtora tem uma palavra a dizer?

LURA: Posso dizer que a escolha dos temas para o meu último
disco foi minha. Fiz a selecção, apresentei-a e ela foi aprovada. Mas
considero que foi um tra-balho em conjunto. Às vezes são-me
sugeridas coisas, que aceito ou não, mas, em qualquer dos casos,
discutimos tudo. Mas a última palavra é minha...

V.P.: Desfruta então de uma liberdade que muitos músicos
não têm, na medida em que as produtoras e editoras são cada

vez mais intervenientes na tomada das decisões dos artistas
que representam…

LURA: Penso que, a esse nível sim, embora, para certos discos,
há sempre um ou outro tema cuja inclusão seja pedida pela editora
em função de uma circunstância determinada. Há exigências que
são defi nidas pelo mercado ou pelo momento, e as quais é difícil
dizer não. De qualquer forma, no meu caso com a Lusáfrica, há um
trabalho de equipa, que tem dado resultados.

V.P.: É possível determinar em que momento do percurso
artístico da Lura aconteceu este clic que a projectou para uma
carreira internacional?

LURA: Acho que começou mais fortemente com a gravação do
CD “Di Korpu Ku Alma”.

V.P.: Qual foi o marco mais importante da sua carreira…
LURA: Sim, embora todos eles sejam importantes. São como os

filhos. Mas este, realmente, representa o momento definitivo de um
percurso que estou a seguir agora com mais tenacidade e mais
responsabilidade e que, julgo, seguirei sempre.

Foto da semana

A Liga de Futebol Portuguesa de Montreal vai
RENASCER  possivelmente este Verão. Vários
associações, clubes e organismos estão impli-
cados nesta organização para  redourar o amor ao
nosso desporto nacional.

Parabéns a Emilia Carreiro para os seus 80 anos de vida

O Joãozinho :
- Senhor padre, parti a cabeça ao Zé com uma pedrada.
O padre:
- Meu filho, erraste.
O Joãozinho
- Não errei, senhor abade. Acertei em cheio…

A professora diz ao Joãozinho :
- Joãozinho, táxi leva acento!
- Pois senhora professora, se não tivesse acento, onde é que os
passageiros se sentavam!?

O padre pergunta na catequese:
- Quem de vocês quer ir para o céu?
Todos levantaram o braço menos o Joãozinho.
- Joãozinho, então, não queres ir para o céu?
- A minha mãe disse-me que quando saísse, fosse direitinho
para casa!

O Joãozinho entra na pastelaria e pergunta:
- Sr. Manuel, Sr. Manuel, as migalhas pagam-se?
- Não Joãozinho.
-Então, esmigalhe dois bolos de feijão!

O Joãozinho pergunta ao Carlinhos
- Sabes o que é detergente..?
Não sabes, pois é o acto de prender seres humanos…
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Programação desta semana

O Mundo do Vinho
Os “Portos” Rubys e LBV

Mário Silva

Numa crónica anterior mencionámos que o vinho do Porto é um
dos que mais variedades produz. A sua principal estrela é o “vin-
tage”, vinho excepcional, mas caro. Mas o amador de “Porto” tinto
pode satisfazer o seu prazer sem ficar com a carteira vazia, optando
pelos Rubys e pelos LBV (Late Bottled Vintage).

O Ruby é um vinho jovem, com sabor a fruta e, como o seu nome
indica, de cor avermelhada. Estagia em cubas de aço durante 3
anos ou em tonéis de grande volume. Não é um vinho de grande
guarda e está pronto a ser consumido logo que é lançado no
mercado. Praticamente depois de engarrafado para a evoluição.
É o vinho preferido dos franceses.

O LBV é o parente-pobre do “vintage”. Reza a lenda que o seu
aparecimento se deu em Inglaterra, na altura em que o Porto era
exportado em pipas e o engarrafamento se fazia localmente
conforme as vendas.  Ao que restava nos pipos foi-lhe atribuído o
nome de “engarrafamento tardio”. E assim ficou o nome!

Hoje em dia, o LBV estagia entre 4 e 6 anos antes de ser posto
no mercado. É um vinho que,  nalgumas das marcas mais
prestigiadas, atinge um grau de qualidade semelhante ao do “vin-
tage” e com preços nitidamente
inferiores.  Não é um acaso se este
vinho é o campeão das vendas no
Québec. A relação qualidade/
preço torna-o no vinho do Porto
mais atractivo. E ainda bem. Por-
que o futuro do Porto repousa
nesta premissa: qualidade aliada a
preços sensatos. Convidam-se os
leitores a  apresentar-nos questões
relacionadas com  o mundo do
vinho, podendo para o efeito,
enviar uma mensagem  com o tema
preferido para alivin@alivin.ca.

Alivin Canada, Boul. St-Lau-
rent,  suite 204, Montreal, Tel:
514-844-8532

Confessionário
Se fosse invisível iria para a redacção do jornal que tão

generosamente acolhe o confessionário no seu seio para ouvir os
nossos comentários. A vida para ela é como o mar, misteriosa... e
a Paula Patrício simpaticíssima empregada do restaurante Estrela
do Oceano.

José De Sousa

V.P.: Como se define a si própria?
P.P.: Amiga do seu amigo.
V.P.: Qual a sua melhor virtude?
P.P.: Ser bondosa.
V.P.: E o seu pior defeito?
P.P.: Concebida.
V.P.: Qual é a sua melhor recordação de infância?
P.P.: Todas elas.
V.P.:- Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
P.P.: Emigrar.
V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
P.P.: Marítima.
V.P.: O que significa para si a vida?
P.P.: Como o mar, misteriosa.
V.P.: Em que época histórica gostaria de ter vivido e porquê?
P.P.: Época dos anos 60, revolução da paz e do amor.
V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
P.P.: Aonde me sinta feliz.
V.P.: E o pior?
P.P.: Aonde me sinta infeliz.
V.P.: O que é viver imigrada?
P.P.: Um purgatório.
V.P.: Qual é a viagem mais agradável que fez?
P.P.: Cartagena, pelos momentos que passei na companhia do
meu amado.
V.P.: Quais são as características que mais admira no sexo
oposto?
P.P.: Carinhoso e compreensível.
V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
P.P.: Vaidade.
V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
P.P.: Com a família.
V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
P.P.: O contacto humano.
V.P.: E o que mais lhe desagrada?
P.P.: Servi-los.
V.P.: Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
P.P.: Sapatos e viagens.
V.P.: Qual é o seu prato preferido?
P.P.: Sardinhas assadas.
V.P.: Qual é a sua canção preferida?
P.P.: A minha casinha (chutos e pontapés)

V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
P.P.: A bíblia.
V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
P.P.: Le beau monstre.
V.P.: Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
P.P.: A fome acabou no terceiro Mundo, Paz Global.
V.P.: Qual é o seu personagem imaginário preferido? Porquê?
P.P.: Charlie Chaplin, porque me faz rir.
V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para ver e ouvir o quê?
P.P.: Para  A VOZ DE PORTUGAL para vê-los e ouvir os vossos
comentários.

V.P.: Qual é personalidade internacional que  mais  admira?
P.P.: John F Kennedy, Bill Clinton, Pierre E Trudeau ........ Razões
demais.
V.P.: E qual é a personalidade nacional e porquê?
P.P.: Álvaro Cunhal, pelas convicções.
V.P.: O que pensa deste confessionário?
P.P.: Servirá para quê?
V.P.: Se fosse todo-poderosa, qual é a principal medida que
tomaria?
P.P.: Acabar a fome e a pobreza, sobretudo reinar a paz.
V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
P.P.: Cá se faz cá se paga.

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:10 Entre Nós
09:40 Retratos Do Parlamento
        Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Nós
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 Eua Contacto - N. Jersey
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:00 Contra-Informação
17:00 Bocage
18:00 Bombordo
18:30 Eua Contacto - N. Jersey
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 As Obras Do Max
23:00 Prós E Contras
01:00 Repórter África
01:30 Bom Dia Portugal

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
        Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias RTP Madeira
12:30 Canadá Contacto
13:00 Descobrir Portugal
13:45 Filha Do Mar
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Bombordo
22:30 Trio De Ataque
00:00 Portugal À Vista
00:30 O País Em Memória
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
        Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Europa Contacto
13:00 Portugal Em Directo
13:45 Memórias De Um Rio
15:00 Telejornal
16:00 Contra-Informação
16:15 Prós E Contras
18:30 Europa Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas (Dir)
20:00 Hotel Bon Séjour
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Glamour
22:30 1001 Escolhas
23:30 Bocage
00:30 6º festival Angra Jazz
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 África Do Sul Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 Diver(C)Idades
18:00 Portugal À Vista
18:30 África Do Sul Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Grande Noite Do Fado
23:00 A Hora De Baco
23:45 A Nossa Europa
00:30 3810 Ua
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Brasil Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 Rtpi Notícias
17:00 Grande Noite Do Fado
18:00 Conhecer A Península
De Setúbal
18:30 Brasil Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Diver(C)Idades
23:45 Por Outro Lado
00:30 Olhar O Mundo
01:00 Repórter África

02:00 70x7
02:30 Floresta Mágica
04:00 Sms - Ser Mais Sabedor
05:30 África 7 Dias
06:00 Latitudes
06:30 Portugal À Vista
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
10:15 Conhecer A Península
10:45 A Nossa Europa
11:45 Bombordo
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Atlântida (Açores)
14:00 Venezuela Contacto
14:30 A Alma E A Gente
15:00 Telejornal
16:15 Futebol: 1ª Liga
18:00 Sabores
18:30 Venezuela Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 A Alma E A Gente
20:30 Telejornal Madeira
21:00 Telejornal Açores
21:30 Futebol 1ª Liga
23:00 Venezuela Contacto
23:30 A Hora De Baco
01:00 Heranças De Ouro

01:55 Da Terra Ao Mar
02:30 Pop Up
03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Universidade De Aveiro
04:00 Brincar A Brincar
05:00 Transladação Do Corpo
        Da Irmã Lúcia
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Transladação Do Corpo
        Da Irmã Lúcia
13:00 Notícias Rtp Madeira
13:15 Notícias De Portugal
14:00 Magazine Timor Contacto
14:30 Sabores
15:00 Telejornal
16:00 As Escolhas De Marcelo
16:30 Contra-Informação
17:00 Pedro Abrunhosa Em Cabo
18:30 Heranças D´Ouro
19:00 Jornal Das 24 (Dir)
20:00 Consertos Na Cave
20:30 Telejornal Da Madeira
21:00 Telejornal Açores
21:30 Futebol 1ª Liga
23:15 Descobrir Portugal
00:00 Músicas
01:00 Contra Informação
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

Consulado Geral
de Portugal

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

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

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Missão de Nossa Sra Fátima
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

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

514.862.2319

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804
HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides        450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain                              514.710.0132
MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
www.cliniquezarow.com/portugues

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

†

Cantinho da Poesia

São Valentim
Dia dos Namorados

Dia dos Amores
Dia dos Apaixonados.
Dia feliz para aquele

Que ama e que seu amor é correspondido.

Para muitos não é preciso
Chegar a este dia

Para oferecerem flores
Ou chocolates ao seu amor

Mas neste dia...
É mais apreciado sem dúvida

Mas para aquele que ama
E seu amor não é correspondido

É dia triste
Como um dia de chuva é céu nublado

Seu coração chora em silêncio
E entra no escuro da solidão

Mas também sabe, que atrás da tempestade
Virão dias melhores para aqueles que amam

O amor é como uma planta, tem que ser cuidado se nos
Esquecermos de pôr água nesta planta,

Ela acabará por morrer, E o amor
É tão lindo, lindo como uma planta cheia de vida

Lucia Calisto

António de Castro
1950 - 2006

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Fevereiro de
2006, com 56 anos de idade, António de Castro,
natural de Seixas, Portugal, esposo de Rosa
Martinho.

Deixa na dor sua esposa, sua filha Rute Alexandra,
seus filhos Ricardo (Nancy Santos) e Fernando,
sua sogra Aurora Caldas, suas irmãs e irmão,
sobrinho(a)s, assim como outros familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma liturgia da palavra decorreu segunda-feira, dia 13 de Fevereiro de
2006, na capela do salão. O corpo do defunto foi trasladado para o
cemitério de Seixas, Portugal, onde o funeral realizar-se-á, amanhã, 16
de Fevereiro.

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

Alzheimer é uma doença
degenerável e irreversível

À nascença, o cérebro de cada ser humano está equipado de 30
milhões de neutrões. Próximo dos trinta anos, as células começam
a morrer, mas graças a uma proteína que redirige a informação
cerebral e a faz circular para outros neutrões, as aptidões
intelectuais não deverão ser afectadas. Se uma pessoa desenvolve
a doença de Alzheimer, é porque esta redistribuição deixou de se
fazer.

Os primeiros sintomas da doen-
ça de Alzheimer assemelham-se
por vezes ao envelhecimento nor-
mal. Mas ao longo do tempo, as
perdas de memória, as mudanças
de humor e os problemas de julga-
mento agravam-se e prejudicam a
vida de todos os dias. Este defi-
nhamento é insensível e muito
lento. Em média, a doença afecta
as pessoas com mais de 65 anos e
pode, segundo o caso, se alongar
por um período de dez anos.

O lento declínio das faculdades
mentais situa-se no cérebro. Gra-
ças às imagens por ressonância
magnética nuclear, os pesqui-
sadores científicos podem seguir a
deterioração de certas zonas do
cérebro e tentar compreender o
mistério. Portanto, os cientistas
ignoram ainda a causa do desen-
volvimento desta doença e ainda

não conseguiram encontrar uma solução.
Desde há vários anos, as hipóteses multiplicam-se e as pistas de

pesquisa diversificam-se. Da alimentação à genética, os
pesquisadores não descuidam qualquer fonte de esperança.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

Homens sérios e pontuais, com
experiência, para colocação de “pavé-
uni” e muros. Deve ter carta de
condução. Contactar Dias:

(514) 704-6422

Companhia de telecomunicações
procura vendedores (por telefone)
dinâmicos para promover os seus
serviços de chamadas internacionais
e locais, e seus serviços de Internet.
Os candidatos interessados devem
ser fluentes em Francês, Inglês e
Português. Contactar Carla,
pelo telefone: (514) 722-5656,
ou enviar CV por email:
hr@selectcomtelecom.ca

Versati Uomo
Fábrica de casacos de fatos para
homem - Procuramos empregados
com experiência em casacos de fatos
de homem para trabalhar com as
máquinas seguintes:
- de fazer casas de botões; - de
botões;  - “ jumping machine”; -
“longseamer”; – “plain”
Também procuramos alfaiate/
costureira e operador para colocar as
mangas dos casacos.
Boas condições de trabalho, 39 horas
por semana. Ar condicionado.
Os candidatos interessados devem
apresentar-se no 8219, 17e
Avenue, local 201, perto da Jarry
(entre St-Michel & Pie-IX). Tem
paragem de autocarro na esquina de
Jarry e 17e Avenue

ALUGA-SE

Procuramos pessoal para trabalhar
em “terrassement”. Salário a partir de
$14 sem experiência. Com
experiência, salário a discutir.

Contactar
Vitorino Morgado

(450) 656-5216

VENDE-SE

Les Entrepreneurs Bucaro
Companhia de construção procura

- chefe de equipa para colocação de “pavé-uni”,
- empregado geral para colocação de “pavé-uni”,
- um condutor de camião de 12 rodas, classe 1,

  com um mínimo de 3 anos de experiência.

Contacte Joe Bucaro
(514) 808-0419

Aluga-se 5 1/2 num duplex, em bom
estado, com entradas de máquina de
lavar e secar. Situado na 25e Avenue,
em frente à escola na St-Michel.

(514) 322-5125

Em Villeray, 5plex, com 1x6 1/
2 e 4x4 1/2. Cave terminada.

Cozinha, sala de banho,
estacionamento para 2 carros.

A minutos do metro. Aceita
pagamento completo ou parte,

em Portugal.
Contactar (514) 250-2140

Paisagista com ou sem experiência.
Trabalho na margem sul de Montreal.
Bom salário.

Contactar Sérgio:
(514) 213-6539

Cozinheiro com experiência em
cozinha portuguesa. Para um
restaurante na rua Bernard.

Pascal (514) 655-8467
Fábrica de roupa ‘Junior’ procura
pessoas para fazer amostras.
Excelente salário.

Contactar Stella:
(514) 277-4761

SERVIÇOS
OFERTA DE SERVIÇOS

Pessoa com experiência na
instalação de cerâmica e reno-
vações de cozinha e casa de
banho procura trabalho em
Montreal. Disponível imedia-
tamente.
Contactar (514) 543-3702

Cascais – Portugal
4 1/2 espaçoso, equipado, 2 quartos
de cama, 2 salas de banho. Próximo
da praia e estação de comboio. Mínimo
1 semana.

(450) 687-8891

EXCURSÕES

CURSO

Curso de informática, todos os
sábados das 13h00 às 15h00. O
próximo curso vai iniciar-se no
25 de Fevereiro de 2006.

Curso de 5 semanas
(95$)

- Introdução aos computadores
- O mundo dos computadores
- Como fazer um site web?
- Curso para crianças

Contactar
A VOZ DE PORTUGAL

(514) 284-1813

Procura-se
cozinheiro com

experiência, para
restaurante

português situado
na rua St-Denis.

Salário conforme
experiência

Contactar
Adam:

(514) 969-2934

Procura-se
Mordomo (butler), solteiro, entre os 30-45 anos.

Para uma pequena quinta de 10 acres, com 2 cavalos e
5 alpacas, situada a uma hora norte de Montréal. Deve

falar Francês ou Inglês. Deve ter conhecimento na
preparação de refeições e tarefas domésticas, para uma

pessoa. Quarto mobilado fornecido. Deve ser muito
limpo e não deve beber.

Referências médicas e policiais exigidas. Contrato a
negociar para estrangeiros.

Enviar informações e retrato recente para:
P.O. Box 154, Succ. Ahuntsic, Montréal, Qc, H3L 3N7

Pessoa séria e matura para cuidar de
senhora idosa. 3 dias por semana: 6ª,
sábado e domingo, das 13h às 17h.

Deve ter referências.
(514) 941-9301

Pessoa para trabalho geral num talho.
Deve falar Inglês.

Telefonar para o:
(514) 836-3472

Cozinheiro com experiência na
preparação de pequenos-almoços.
Tempo inteiro.

Contactar Afroditi:
(450) 689-5324

Tony’s Café Unique
Procura empregada de mesa, com
experiência.

Tel.: (514) 523-2193
Fax: (514) 523-2288

Organiza-se passeio à cabana do
açúcar, no dia 26 de Fevereiro.
Contactar Beatriz Lourido

(514) 286-1972

Oldsmobile Alero 2002, 4 portas.
Automático. Ar condicionado. Todo
equipado. 47000 km. Balanço de
garantia GM. $8475.

Tel.: (514) 910-7091

CARROS

Pequenos
anúncios

284 - 1813

Empregado(a)s de limpeza, para
Montreal e Laval. $13.50 / hora.
Vantagem ter carro.

Enviar CV para
(450) 975-1977
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Superliga  -  A LUTA CONTINUA
Os três grandes venceram, os “outsiders” não; estão agora sós

na frente. A duas jornadas do Benfica-FC Porto, fraquejaram Braga
e Nacional, supreendentemente. Ambos jogavam em casa e os
adversários, à partida, eram acessíveis. Engano. Os madeirenses
foram mesmo copiosamente derrotados por um Leiria cada vez
mais tranquilo sob a mão de Jesus; os minhotos assustaram-se
perante o Estrela orientado pelo bracarense Toni, conseguindo
chegar ao empate, mas não mais do que isso, apesar de Bruno Vale
ter sido expulso aos 59'. Outro percalço deste par e o discreto
Boavista estará por cima. Vai na quinta vitória consecutiva e esta,
em Coimbra, abrilhantada por dois golos de um João Pinto
apostado em reviver as grandes exibições. Grande parte dos
louros da ronda são repartidos entre o FC Porto e o Sporting. A
equipa de Adriaanse repetiu os três defesas (agora com dois
laterais e um central) e foi imperial no Restelo.

Venceu e convenceu, deixando os críticos a questionar... a
substituição de Marco Aurélio na baliza belenense. As exibições
comprome-tedores do brasileiro poderão ser justificação suficiente
e não há como dizer que a culpa da derrota foi do guarda-redes.

Enfim...

Juventus denuncia Luís Figo
A Juventus comunicou ontem
denunciando Luís Figo junto da
Federação italiana, por causa das
declarações do internacional por-
tuguês sobre o seu director-geral
Luciano Moggi.

Carlos Xistra no Dragão para
o FC Porto-Marítimo. A Comis-
são de Arbitragem da Liga divulgou as
nomeações para a próxima jornada
do campeonato, na qual o líder FC
Porto recebe o Marítimo.

Scolari admite convocar
Costinha mesmo sem com-
petição. Afastado «por tempo
indeterminado» do plantel do Dínamo
Moscovo, na sequência do diferendo
com o técnico da equipa, Costinha
continua a ter todo o apoio de Luiz
Felipe Scolari, que admite a
possibilidade de convocar o jogador
para o Mundial-2006 mesmo sem
estar a competir.

Nistelrooy descarta AC Milan.
O avançado do Manchester United,
Ruud van Nistelrooy, desmente os
rumores que apontam para a sua
saída para o AC Milan, no final da
presente temporada.

Portugal-Cabo Verde confir-
mado em Évora. O remodelado
complexo desportivo do Lusitano de
Évora será o palco do encontro da
Selecção portuguesa ante a sua
congénere de Cabo Verde, de
preparação para o Mundial-2006 e
agendado para 27 de Maio.

Luís Duque alerta para o
perigo do clima eleitoral
desconcentrar o trabalho do
plantel leonino. Luís Duque,
antigo presidente da SAD do Sporting,
destacou as virtudes de Sérgio
Abrantes Mendes, ex-presidente da
assembleia geral do clube e quase
certo candidato às eleições e apela à
união e tranquilidade dos sportin-
guistas em apoio à equipa de futebol
que deve manter a concentração.

Couceiro preparado para
ver partir Meyong. José Cou-
ceiro diz-se preparado para perder o
concurso do avançado camaronês
Meyong. O jogador é pretendido no
estrangeiro e pode mesmo estar de
saída do Restelo.

Carlos Pereira diz ter sido
prevenido para irregula-
ridades na arbitragem de
Paraty. O presidente do Marítimo,
Carlos Pereira, aponta o dedo à
actuação de Paulo Paraty e vai mais
longe acusando mesmo de haver
outra pessoa envolvida na actuação
da equipa de arbitragem liderada pelo
«juiz» do Porto e que levou à expulsão
de dois jogadores insulares.

Paulo Paraty está de con-
sciência tranquila. O árbitro
Paulo Paraty está tranquilo com a sua
consciência depois de ter sido muito
crit icado pelos responsáveis do
Marítimo, após a sua actuação no
encontro de ontem com o V.
Guimarães (0-1), jogo que marcou o
fecho da 22.ª jornada da Liga.

Vítor Pontes quer vencer
Benfica para «manter recu-
peração iniciada no Fun-
chal». Vítor Pontes avisou que o
Vitória de Guimarães iniciou ontem, na
Madeira, a recuperação que possa
levar o clube a deixar o mais rápido
possível o último lugar da tabela
classificativa do campeonato português.
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Conheça as cores da
Selecção Nacional
no Mundial 2006

Um vermelho esbatido, o
preto, e o cinzento vão ser as
cores de Portugal no Mundial
2006. Foram apresentadas ofi-
cialmente ao início da tarde
desta segunda-feira, no Padrão

dos Descobrimentos, de onde
se espera que a Selecção Nacio-
nal parta rumo ao sucesso.

A Nike fez grande secretismo
dos novos equipamentos, e an-
tes de os tornar públicos fez
questão de os mostrar num
eléctrico colocado no centro de
Lisboa. Apenas para adepto ver.

Foram chamados Ronaldo,
Caneira e Ricardo para vesti-
rem os novos equipamentos e
explicou os motivos das esco-
lhas. Passemos então a conhe-
cer melhor o que está pode

detrás dos novos equipamen-
tos nacionais.

A «farda» principal, ou home
kit, é todo da mesma cor. «É
um vermelho escuro, bor-
deaux, misturado com um a-
marelo com cordas de estilo
manuelino que podemos ver
no Mosteiro dos Jerónimos»,

explicou Alexandra Machado,
directora geral da Nike-Portu-
gal. «É um equipamento impo-
nente, e tem uma tipografia
inspirada nos arcos em curva
existentes em monumentos e

igrejas do país.» Neste equi-
pamento principal é possível
perceber o fino colarinho verde
pinheiro, cor que está também
presente nos punhos e nas ban-
das das partes superiores das
meias.

O equipamento alternativo
salta à vista pelo contraste de
cores. Todo preto, com «um
desenho intimidatório», apre-
senta os mesmos detalhes que
o principal, com toques dou-
rados que sobressaem na cor
escura. «Tentámos incorporar
detalhes históricos, e procu-

rámos algumas semelhanças
com os anos 20», explicou a
responsável da marca. É a pri-
meira vez que a cor preta está
nos equipamentos de Portugal
desde então.

O cinzento claro é destinado
aos guarda-redes. Desta vez
não existem dourados no equi-
pamento, apenas dois cinzentos
diferentes, um mais escuro do
que o outro, com números dis-
cretos, com a mesma tipografia
que os anteriores equipamen-
tos.

Em termos tecnológicos, as
camisolas foram feitas com a
técnica Nike Sphere Dry que,
segundo a marca, permite que
o jogador sue mas esteja sem-
pre seco «para que a sua con-
centração não seja afectada».

Poderá ver os equipamentos
pela primeira vez ao vivo no dia
1 de Março, no jogo particular
que a Selecção vai realizar com
a Arábia Saudita.

Uma das melhores séries
da Liga. A excelente série do
Boavista está a trazer de volta João
Pinto. A equipa de Carlos Brito somou
em Coimbra a quinta vitória conse-
cutiva e cimentou a posição de melhor
clube da segunda volta. João Pinto
marcou os dois golos e passou a ter
8, o que o coloca no sexto lugar da
lista de marcadores do campeonato.
A melhor série de vitórias consecutivas
pertence ao Benfica, com sete, mas
para já o Boavista alcançou o número
que o Vitória de Setúbal, no melhor
período, conseguira: 5.

O conjunto do Bessa parece ter
encontrado o equilíbrio no melhor
momento: a meio do campeonato,
quando as equipas resvalam ou
ganham balanço para feitos mais
altos.
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Taça de Portugal
Na quarta-feira passada disputou-se a 6ª eliminatória da Taça de

Portugal, onde 14 equipas se defrontaram com o único objectivo
de conquistar o segundo troféu mais prestigiado de Portugal.

Entre as equipas que passaram à próxima fase, tornou-se
evidente que prevaleceu a lei do favoritismo, com oito equipas da
primeira divisão qualificadas para os quartos-de-final. Entre as
equipas vencedoras encontram-se o Benfica, o Sporting, o Futebol
Clube do Porto, a Académica de Coimbra, o Vitória de Setúbal, o
Marítimo, o Boavista e o Vitória de Guimarães.

O grande jogo desta eliminatória foi mesmo o Benfica-Nacional,
no qual os “encarnados” sofreram até à marcação de grandes
penalidades. Pataca falhou para a equipa insular e Simão, que já
tinha falhado um penaltie no decorrer do jogo, desta feita rematou
certeiro e garantiu a passagem da equipa da Luz.

Novo sorteio… nova “sorte”:
O sorteio referente aos quartos-de-final foi realizado a 13 de

Fevereiro e ditou a sorte dos diferentes clubes.
O FC. Porto vai até ao Funchal, onde defrontará o Marítimo, O

Sporting vai até Coimbra onde encontrará a Académica e o
Boavista defrontará o Vitória de Setúbal no Bonfim.

O Benfica é o único dos “grandes” que joga em casa e receberá
o Vitória de Guimarães.

Os jogos referentes aos quartos-de-final da Taça de Portugal vão
realizar-se a 15 de Março.

“Contas Positivas”
apresentadas na Luz

Os Estádios do Euro Sub-21
O Campeonato da Europa de Sub 21 vai ser disputado em

alguns dos melhores estádios portugueses, tendo dois dos seis
escolhidos, sido construídos de raiz para o UEFA EURO 2004.
Oito selecções vão disputar um total de 15 jogos, em seis estádios
distintos, todos eles situados na região norte de Portugal. O
Grupo da selecção das Quinas, isto é, o Grupo A, vai ter como
palco o Estádio Municipal de Braga, O Estádio Cidade de
Barcelos e o Estádio D. Afonso Henriques. Já o Grupo B vai
disputar o título no Estádio Municipal de Aveiro e no Estádio Mu-
nicipal de Águeda. A final do Campeonato vai ser disputada na
cidade do Porto, mais concretamente no Estádio do Bessa.

Minho… bem representado
Os estádios da região do Minho serão três e todos eles têm

características muito peculiares. A abertura do Europeu terá
lugar no Estádio Municipal de Braga, no dia 23 de Maio. Este
estádio foi projectado para o Euro 2004, pelo arquitecto Eduardo
Souto Moura, e é uma peça arquitectónica de invulgar beleza e
com características únicas, visto que tem duas bancadas
construídas numa antiga pedreira. Com 30 mil lugares de
capacidade, este estádio foi apelidado de “obra de arte” pelo
director do Comité de estádios e Segurança da UEFA, Ernie
Walker, e foi inclusivamente contemplada em 2004, com o
“Prémio Secil de Arquitectura”, cujo objectivo é distinguir
bianualmente a mais significativa obra de arquitectura realizada
nesse período. Depois de ter sido afastado pela UEFA sem razões
aparentes, o Estádio D. Afonso Henriques voltou a ser incluído
no Euro 2006 de Sub-21. Situado em Guimarães, cidade berço
de Portugal, este estádio tem capacidade para albergar 30.000
pessoas. Um recinto com características puramente clássicas, e
que é composto por quatro bancadas cobertas, construídas em
betão armado. O Estádio Cidade de Barcelos, incluído no
Complexo Desportivo Municipal de Barcelos também vai dar cor
ao Europeu. O recinto tem lotação para 12504 pessoas e é o
segundo estádio mais pequeno deste Campeonato.

Beleza colorida
Aveiro terá dois estádios no Europeu, um situado no Parque

da Cidade de Aveiro, a cinco quilómetros do centro, e outro
situado em Águeda. O Estádio Municipal de Aveiro é um recinto
arquitectónico muito peculiar, que conjuga linhas arrebatadoras,
com instalações bastante práticas e funcionais e tem capacidade
para 30.000 pessoas. Uma obra da autoria de Tomás Taveira, que
possuiu quatro bancadas e zonas de serviço que foram
projectadas de forma a funcionar como unidades independentes.

Já o Estádio Municipal de Águeda, que é o estádio mais
pequeno do Europeu, tem capacidade para apenas 10000
espectadores e albergará também 3 jogos deste Europeu.

Final
O palco final do Europeu será no coração da cidade do Porto,

isto é, no Estádio do Bessa, onde o Boavista disputa habitualmente
os seus encontros da Liga.

Luís Filipe Vieira apresentou
na quarta-feira os resultados
consolidados de todo o Uni-
verso Empresarial do clube da
Luz, na época de 2004/2005.

Durante a conferência de
imprensa, realizada no Estádio
da Luz, Luís Filipe Vieira (presi-
dente do Sport Lisboa e Ben-
fica) e Domingos Oliveira (Ad-
ministrador Executivo), expli-
caram a todos os presentes, a
realidade financeira do clube
da Luz que ac-
tualmente vive
um momento bas-
tante estável.

Um dos prin-
cipais pontos fo-
cados pelos res-
ponsáveis do Ben-
fica foi precisa-
mente a redu-
ção significati-
va do passivo do
clube em 59.970 mil Euros, que
se justifica essencialmente pelo
decréscimo verificado nas dívi-
das a terceiros de curto prazo.

“No bom caminho”
Esta estabilidade financeira

pela qual o Benfica está a pas-
sar, está directamente asso-
ciada ao facto do Kit de sócio
estar a ser um sucesso, sendo o
Benfica neste momento, o se-
gundo maior clube do Mundo

em termos de associados (sen-
do apenas superado pelo Man-
chester United); assim como
devido aos lucros referentes às
vitórias na Liga dos Campeões.

Luís Filipe Vieira, em decla-
rações aos jornalistas, afirmou
que é com orgulho que desde a
sua chegada ao Benfica, o clu-
be começou a dar grande im-
portância às vertentes des-
portiva e empresarial, con-
seguindo assim passar do caos

para o equilíbrio
financeiro e in-
clusivamente ga-
nhar títulos. “Vol-
támos a ganhar
títulos e somos
hoje uma realida-
de empresarial
sólida e em cres-
cimento, regen-
do-nos pelo rigor
e pela transpa-

rência”, declarou o presidente
dos encarnados.

Para o futuro, Domingos
Oliveira deixou bem claro que
serão levados a cabo novos
projectos que beneficiarão
ainda mais o Benfica, tais como:
o arranque do Canal Benfica,
assim como a incursão de ou-
tras áreas de negócio, como
uma Agência de Viagens do
Benfica, e o Benfica Telecom.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

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