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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606
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Com 12 modelos A350 da Airbus para longo curso
TAP renova frota

A TAP assinou segunda-feira com o construtor aeronáutico francês Airbus
o contrato para a compra de 12 modelos A350 para renovar a frota de longo
curso. As aeronaves vão chegar a partir de 2013 e poderão ser reforçadas com
mais três aparelhos a longo prazo. Na cidade francesa de Toulousse, o
administrador delegado da TAP, Fernando Pinto, recusou revelar o valor do
investimento, mas garantiu que haverá «financiamento no mercado» , que
deverá ascender a 80 por cento do valor das aeronaves.

Segundo a Airbus, o valor médio
de um A350 «é 10 a 15 por cento
me-nos do que 110 a 130
milhões de dólares», mas «a
TAP conseguiu o preço de cliente
de lançamento e foi um negócio
extremamente competitivo»,
precisou o administrador da TAP.
Fernando Pinto fez questão de
dizer que este negócio «é a

GNR regista 23 casos diários de violência
doméstica em 2005
A GNR registou entre Janeiro e Setembro 6.382 casos

de violência doméstica, uma média diária superior a
23 queixas, prevendo que até final do ano este número
ascenda a 8.200, um acréscimo de cerca de 15% em
relação ao ano anterior.

Entre aqueles casos, em que a maioria dos agressores tem
mais de 25 anos, 6.083 foram registados contra membros do
sexo feminino e 301 contra crianças, refere a instituição.

Também entre as vítimas, a maioria tem idade superior a
25 anos.

A estes números juntam-se 3.903 casos registados pela PSP
nos primeiros seis meses deste ano.

Em 2004, a GNR registou 7.088 casos de violência doméstica,
menos 5% em relação ao ano anterior, uma tendência também
registada pela PSP, que no ano passado registou 8.453 crimes,
menos 15,5% que em 2003.

Da totalidade, 6.455 casos ocorreram entre cônjuges ou
companheiros e 387 casos cujo agressor são o pai, a mãe, a
madrasta ou o padrasto da vítima.

Cinco portugueses na missão da UE
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da

União Europeia (UE) decidiram, segunda-feira,
enviar uma missão de observadores, onde se
integram cinco portugueses da GNR, para a
fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egipto. O
Governo português já manifestou disponiblidade.

Numa conferência de imprensa durante uma
reunião dos responsáveis da diplomacia europeia
em Bruxelas, Jack Straw, ministro dos Negócios
Estrangeiros britânico, disse que se trata de
uma missão de «importância fundamental» para
garantir a paz.

Jack Straw explicou que a abertura da fronteira
de Rafah é «essencial para promover o desen-
volvimento económico pacífico» daquele territó-

rio palestino. Entretanto, o ministro da Administração Interna, António
Costa, confirmou que a missão da União Europeia vai integrar pelo menos
cinco militares da GNR.

Noche Flamenca
Do 24 de Novembro ao 4 de
Dezembro, às 20h00, e com
representações aos domingos, às
15h00. Merece dar uma vista de
olhos. Kola Note - 5240, av. du Parc
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Agenda comunitária
Escola de música

A escola de música da Banda da Nossa Senhora dos Milagres
está aberta a todos os apaixonados de música. Cursos grátis a
todos as quartas e sextas-feiras, no 6024, Hochelaga. Para
informações:  (514) 254-4647 ou Duarte Farias (514) 388-9152.

Festa do chicharro
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa do

chicharro, no dia 26 de Novembro, pelas 19h00, no 260 rua
Rachel este. Animação com a discoteca da F.P.M e os DJ Mike
The Mecanik e DJ Beat. Para reservas (514) 982-0688, fax
(514) 982-0607, ou Sá & Fils (514) 842-3373.

ESTAGIAR EM PORTUGAL
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os

seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua
área de jurisdição consular e informa que o prazo de entrega
de candidaturas ao programa “Estagiar em Portugal”, foi
prorrogado até 15 de Dezembro de 2005.

O Consulado–Geral recorda que o referido programa visa
levar a Portugal jovens recém graduados com idade
compreendida entres os 18 e 35 anos que se encontrem
desempregados, para efeitos de aperfeiçoamento profissional.

continuação do ano histórico
da TAP, que fez -60 anos e
resolveu comemorar em
grande».

Os dados divulgados rela-
tivos à evolução da dívida com
a nova frota prevêem que os
539,5 milhões de euros actuais
aumentem para um máximo
de 951,2 milhões de euros em
2015, quando a TAP receber os
últimos seis A350, e um mínimo
de 28,5 milhões de euros em
2026.

Os A350 vão permitir à TAP
continuar a crescer e «ga-

Com 12 modelos A350 da Airbus para longo curso

TAP renova frota
rantem ganhos de eficiência
ao nível do combustível
superiores a 31 por cento».

Os novos aparelhos vão sub-
stituir os seis A310 e os quatro
A340 que actualmente asse-
guram as ligações mais longas,
como as de São Paulo, Rio de
Janeiro e Nova Iorque. En-
quanto os novos modelos não
estão em linha, a TAP vai recor-
rer a sete modelos A330, cinco
dos quais comprados à Airbus
e três assegurados em «leas-
ing» operacional. A primeira
entrega de fábrica terá lugar
em 2007 e os aparelhos vão voar

Cont. da pág. 1

até 2013, quando a Airbus pa-
gar um valor de retoma.

Os actuais A310 serão os
primeiros modelos a substituir,
enquanto os A340 ficarão no
chão até 2015. Nesse ano, toda
a frota de longo curso da TAP
será composta de A350.

Entre as vantagens do futuro
modelo, Fernando Pinto des-
taca os custos mais compe-
titivos de manutenção e opera-
ção e, por exemplo, o facto de
serem necessários apenas três
a oito dias para os pilotos do
modelo 340 ficarem aptos a fazer
voar o novo gigante.

Noite de Fados
O Clube Portugal de Montreal organiza, na sua sede (4397,

Boul. St-Laurent) uma noite de fados, sábado 26 de Novembro,
às 19h30. Haverá lançamento do CD de Vitor Vilela. Artistas dos
Estados Unidos e de Montreal. Para informações, telefonar para
o (514) 844-1406.

Assembleia Geral Ordinária
da Casa dos Açores do Quebeque

São convocados todos os Sócios Ordinários da Casa dos
Açores do Quebeque a comparecerem a uma Assembleia Geral
Ordinária, no domingo 27 de Novembro, às 15h00, no 229, rua
Fleury oeste (Montreal). Se à hora indicada não estiver
presente o número de sócios que constitua o quórum, a
Assembleia funcionará às 15h30, com os sócios presentes.
Informações: (514) 388-4129

Jantar dançante
O Clube Oriental de Montreal organiza este sábado, 26 de

Novembro, um jantar, seguido de bailo abrilhantado pelo
Conjunto Musical Estrelas da Noite. Para informações: (514)
342-4373. 4000, Av. Courtrai, em Montreal.
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Contingente militar no Afeganistão
Morreu comando português

O militar português que sexta-feira morreu devido a uma
explosão nos arredores da capital do Afeganistão era sargento dos
Comandos e chamava-se João Paulo Roma Pereira, anunciou o
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA),
almirante Mendes Cabeçadas. Três outros militares portugueses
ficaram feridos, um deles - o primeiro cabo Horácio da Silva

Mourão - em estado grave e já sujeito a uma intervenção cirúrgica
num hospital de Cabul. O chefe do Estado-Maior General das
Forças Armadas explicou que a explosão, a oito quilómetros da
capital afegã, foi causada por «um engenho explosivo» colocado
na estrada por onde ia a passar a patrulha portuguesa. Mendes
Cabeçadas adiantou que está a decorrer uma investigação para
saber se tratou de uma mina ou de um engenho explosivo
improvisado e detonado à distância.  No total, estão no Afeganistão
196 militares portugueses, incluindo quatro no quartel-general e
sete que desempenham a função de controladores aéreos
avançados. Os 37 militares que assumiram a gestão do aeroporto
de Cabul, entre os quais controladores aéreos e especialistas nas
áreas de gestão e das informações militares, regressou a Portugal.

Estado investe 3,9 milhões
euros na fiscalização e
prevenção rodoviária     

O ministro de Estado e da Administração Interna, António
Costa, disse que o seu gabinete vai canalizar 3,9 milhões de euros
do Fundo de Garantia Automóvel para acções de fiscalização
rodoviária e prevenção de acidentes de viação.

“Há que lutar contra a batalha campal da sinistralidade
rodoviária, o que é responsabilidade de todos. O Governo dá a
máxima prioridade a esse objectivo”, afirmou António Costa, que
falava no acto de assinatura de um protocolo entre o Ministério da
Administração Interna, a Brisa e a Galp Energia para a realização
de um concurso com o tema “Reduzir a velocidade nas estradas
portuguesas”. “Entre Janeiro deste ano e 13 de Novembro,
morreram nas estradas portuguesas 950 pessoas. O número glo-
bal de vítimas, entre mortos, feridos graves e ligeiros, ascende a
42 mil. Mesmo que se registe uma descida em relação ao período
homólogo do ano anterior, são números bárbaros, que não podem
deixar ninguém indiferente”, sublinhou o governante, citado pela
Lusa. A fiscalização nas estradas é tradicionalmente uma missão
da Brigada de Trânsito da GNR, mas o Executivo pretende que,
no futuro, todas as viaturas da GNR e da PSP estejam equipadas
com meios adequados para intervirem em termos de segurança
rodoviária, referiu António Costa. Para o efeito, o Governo vai
adquirir alcoolímetros e radares para as viaturas da PSP e da GNR
cumprirem essa missão. Vão ser adquiridos também
equipamentos informáticos para as viaturas da PSP e da GNR, no
âmbito do projecto “Polícia em Movimento”, para que tenham
acesso rápido às bases de dados, nomeadamente, das matrículas
automóveis e dos carros roubados. Numa segunda fase, pretende
que seja possível a passagem de autos de notícia electrónicos, que
se integrem imediatamente nos processos a accionar. O objectivo
é acabar com os autos de notícia manuscritos, que só mais tarde
são digitalizados e que tornam os processos mais morosos, referiu
o ministro.

Colaboração sobre
conservação da natureza 

O ministro do Ambiente Francisco Nunes Correia e a sua
homóloga espanhola Cristina Narbona Ruiz comprometeram-se na
Cimeira Luso-Espanhola a elaborar um protocolo para reforçar a
colaboração nas áreas da conservação da natureza e áreas
protegidas. Segundo uma nota do Ministério do Ambiente, o
protocolo deverá ser assinado “durante o próximo ano”.  Ainda na
XXI cimeira luso-espanhola, que decorreu nos dias 18 e 19 em
Évora, os ministros “manifestaram grande interesse em analisar
a possível criação de um parque internacional no troço fronteiriço
do rio Tejo”. Narbona e Nunes Correia felicitaram “os desen-
volvimentos do programa de reprodução em cativeiro do lince-
ibérico” e reconheceram que o seu sucesso “só será possível
quando estiver recuperada a área de distribuição para a espécie,
tanto em Portugal como em Espanha”, refere o comunicado do
ministério.

«Durante a cimeira luso-
espanhola, o Governo espanhol
pediu a Portugal para dispo-
nibilizar cinco elementos da
GNR para integrarem o contin-
gente que se vai deslocar para
Rafah, tendo o Governo portu-
guês manifestado a sua dispo-
nibilidade», disse.

Acrescentou que «neste mo-
mento decorrem os contactos
para formalizar a integração dos
cinco elementos na força espa-

Cinco portugueses
na missão da UE

nhola».
Em reacção, a Associação

dos Profissionais da Guarda
disse que «estas decisões de-
vem ser referendadas pela po-
pulação».

José Manageiro, a título de
pessoal, expressou ainda algu-
mas «reservas» sobre a inte-
gração de cinco militares por-
tugueses da GNR no contexto
da missão europeia de obser-
vadores.

Cont. da pág.1

Alegre era o «candidato deseja-
do» por Sócrates até Julho

Manuel Alegre disse, esta segunda-feira, que era «o candidato
desejado» pelo secretário-geral do PS para as presidenciais. No
entanto, o histórico socialista sublinhou que José Sócrates ficou
com «um grande problema» quando Mário Soares quis concorrer,
no final de Julho.

Pequeno-almoço - encontro na
Associação Portuguesa do Canadá

A Associação Liberal Federal de Outremont convida-os a um
pequeno-almoço - encontro em companhia do Honroso Jean -C.
Lapierre, deputado de Outremont e Ministro dos Transportes do
Canadá, acompanhado por a Honrosa Lucienne Robillard,
deputada de Westmount-Ville-Marie, Presidente do Conselho
privado da Rainha para o Canadá e Ministra dos Negócios
intergovernamentais. Este evento realizar-se-á domingo, 27 de
Novembro às 9h30 na Associação Portuguesa do Canadá,
situada 4170 da rua St-Urbain.

O Sr. Lapierre deseja encontrá-los e ouvir a vossa opinião.
Poderão também fazer-lhe, bem como à Senhora Robillard,
perguntas sobre assuntos que lhes importam.

 Para informações: 514-258-5423
Custo: 10.00$ dólares
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Coordenada por  Susana Sequeira

Uma nova beleza  com os custos de 36 milhões
O presidente da Sociedade de Transporte de Montreal, Claude

Dauphin, dá o golpe de envio a um vasto projecto de modernização
de uma parte dos carros do metro. Este projecto de 36 milhões,
financiado até 25 milhões por Quebeque, entregará sobre os carris
423 carros à razão de 20 por semana, a partir da semana próxima.

Estes carros, com mais de 30 anos de existência, verão assim a
sua esperança de vida prolongada pelo menos em mais dez anos.
Os assentos considerados mais confortáveis e cobertos de um
revestimento resistente aos graffitis serão substituídos nos
modelos velhos, e barras de apoio de três ramos substituirão a
barra única. O número de assentos passará contudo de 40 para 33,
dado que o STM decidiu apostar  nos lugares de pé.

Por estas modificações, o STM espera aumentar de 10% a
capacidade de cada carro de 100 para 110 passageiros, a fim de se
preparar para o aumento previsto de utentes na ocasião da
abertura de três estações de metros em Laval, em Julho de 2007.

Boisclair toma o controlo do PQ
Sábado passado, o novo chefe do PQ encontrou-se pela primeira

vez depois da sua eleição o Estado-maior do seu partido, composto
do executivo nacional e os presidentes de distritos e de regiões. O
PQ preocupa-se doravante na integração dos 80.000 novos
membros que recrutou ao fio da corrida à direcção.

André Boisclair imediatamente tem-se apresentado como em

modo pré-eleitoral. “a equipa que apresentar-se-á na frente de eles
[ os liberais ] será uma equipa forte, orgulhosa, unida”, declarou
no fim do encontro.

O novo chefe péquista também interpelou o primeiro ministro
Jean Charest a respeito das negociações no sector público.
Declarou que opor-se-á à adopção de uma lei especial que visa
impor condições de trabalho a estes trabalhadores.

O papel do colesterol cada vez  mais compreendido
Encontro interessante no domínio da investigação contra a

doença de Alzheimer. Investigadores do Hospital Douglas, filiado
à Universidade McGill, mostram que o bloqueio do transporte do
colesterol para os neurónios (células cerebrais) poderia causar os
sintomas da doença de Alzheimer em certos doentes.

Os investigadores conhecem por muito tempo o papel que pode
desempenhar o colesterol no sangue. É um elemento fundamen-
tal dos neurónios; e desempenha um papel essencial nas conexões
intercellulares necessárias às funções cerebrais. “cerca de 25 para
cem da quantidade total de colesterol presente no corpo humano
encontram-se no cérebro”, considera o investigador Judes Poirier,
Ph.D.

A sua equipa demonstrou que uma molécula (alipoprotéine E),
que transporta o colesterol para o cérebro, não funcionava
correctamente em certas pessoas que sofrem de Alzheimer. No
entanto, quando os investigadores aumentam a actividade desta

molécula, retardam a progressão da doença.
Trabalham agora conceber medicamentos susceptíveis de ter

o mesmo efeito.

« Briser le silence », Michel Vastel persista e assina
Michel Vastel respondeu às críticas formuladas por René Simard

na sequência da publicação de quebrar o silêncio(“briser le si-
lence”), a biografia da sua irmã Nathalie. Aquando de um ponto
de imprensa em margem da Feira do livro de Montreal, sábado,
reiterou que não podia encontrar o irmão da principal vítima das
agressões de Guy Cloutier aquando da redacção da sua obra.
“não podia encontrá-lo”, martelei. A “minha tragédia de autor e de
jornalista, é que não posso mesmo dizer-vos porque”.

No entanto, Michel Vastel afirmou que compreendia que René
Simard não pôde reconhecer-se em certas passagens do livro. “O
meu livro, é o Nathalie Simard. [... ] Nathalie não tem a mesma
percepção de René que René não tem uma de ele mesmo.” “” é
trágico, é infeliz, mas, actualmente, a percepção que têm um do
outro impede de encontrar-se “, acrescentou.

Michel Vastel confessou igualmente ter passado um dia difícil,
quinta-feira, posterior René Simard tivesse-se insurgido
publicamente contra o retrato de ele contido na biografia. O can-
tor  acusou igualmente ao jornalista que não procurasse encontrá-
lo para obter a sua versão dos factos.

Na sua obra, Michel Vastel acusa nomeadamente René Simard
que não se cumprisse correctamente da sua tarefa enquanto que
era o tutor legal da sua irmã.

Intérpretes... unilingues
Um dos tribunais mais multiculturais da região de Toronto

utiliza os serviços de intérpretes que encalharam o exame de
acreditação provincial.

O Globe & Mail traz que, em certos casos, os intérpretes do
Tribunal de Brampton eram incapazes de ler na língua que
deviam traduzir. Os problemas de tradução efectuaram à
anulações de processos e a condenação de inocentes. O juiz Casey
Hill indica que esta situação instala uma ameaça  de credibilidade
no sistema de justiça.

A soberania é uma escolha política, não legal
O novo chefe do Partido quebequês, André Boisclair, não tem

a intenção de apresentar-se à Lei sobre a clareza referendário
aquando de um eventual referendum sobre a soberania do
Quebeque.

Em entrevista à emissão “os bastidores do poder”, difudida no
Domingo sobre as ondas de RDI, André Boisclair precisa que a
escolha de de tornar-se soberana pertence aos Québequenses e
que a Assembleia nacional tem toda a legitimidade para efectuar
este processo. “Esta lei veio pervertir o julgamento do Tribunal
supremo, e a soberania, far-se-á para considerações políticas.” Não
é uma escolha legal, o da soberania, é uma escolha política e é a
democracia que vai exprimir-se “, tem diz ao jornalista Daniel
Lessard.

Mobilização contra a reforma da CPE
Os intervenientes dos Centros da pequena infância (CPE)

aproveitaram do Dia mundial da infância, Domingo, para retomar
a sua luta contra o governo Charest. Em tarde, manifestações
foram organizadas em sete cidades do centro do Quebeque. Os
intervenientes reclamam a manutenção e a consolidação da rede
da CPE que o governo do Quebeque prepara-se para reformar.
Um dos pontos mais litigiosos do projecto de lei 124 refere-se à
gestão dos serviços de guarda em meio familiar. Neste momento,
900 CPE oferece o serviço de gestão, mas Quebeque quer
economizar 50 milhões de dólares anualmente confiando-o à 130
escritórios coordenadores. Em todo, quase 800 empregos
poderiam ser suprimidos na rede.
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Augusto Machado

Um sentimento de frustração

A violência urbana que estremeceu os subúrbios de Paris nestas
últimas semanas teme-se que se alastre a outros países europeus.
Na raiz dos tumultos causados pelos jovens dos “banlieues”,
supostamente filhos de imigrantes oriundos de países do Norte
d’África, para além do desemprego é também um problema
sociológico, económico e político.

Em França, milhares de pessoas, em especial imigrantes da
primeira e segunda geração, encontram-se à margem do mercado
de trabalho e nem sequer alimentam a esperança de um dia virem
a obter um emprego. Embora se repugne estes actos brutais por
jovens desordeiros e enraivecidos ou que seja por vingança, esta
realidade gera um sentimento de frustração comum entre um
considerável número de pessoas no seio da sociedade francesa.

De facto, os jovens que incendeiam carros, equipamentos
públicos e até fábricas são fruto do modelo “bien-être” social
francês em que  sucessivos governos e presidentes, tanto da direita
como da esquerda, porfiaram. Ora, habituar os cidadãos ao “bien-
être” só os desmotiva  a procurar trabalho. E o pior cenário
acontece quando surge a recessão. O elevado número de
cidadãos a viver de prestações sociais aumenta e, para uma Europa
em crise, isto são más notícias e sobretudo quando o Estado não
garante qualquer esperança para o futuro. Ou seja, não existem
perspectivas de emprego e de mobilidade social entre os
socialmente excluídos e habituados à “chuchadeira”.

Os analistas da economia europeia dizem que a elite francesa e
os diferentes grupos de pressão, com os sindicatos à cabeça, estão
a colher o que semearam durante décadas e que todos estes
distúrbios fazem lembrar os motins de estudantes e trabalhadores
de 1968.

A principal causa desta violência são os índices de 30 a 50 por
cento de desempregados entre as minorias com idades
compreendidas entre os 16 e os 24 anos em muitas “zonas urbanas
sensíveis” francesas. E é de recordar que estes motins em França
resultam das políticas nacionais e não de instigações islamitas.
Felizmente, que até agora os líderes muçulmanos organizados não
incentivaram nem agravaram os motins.

A França tem hoje muitas dificuldades em criar novos empregos.
Segundo estatísticas europeias, tem poucos programas de
formação mas grandes benefícios para os desempregados e os
mais elevados salários mínimos do mundo. Tem também fortes
restrições contra o despedimento de trabalhadores o que faz os
empregadores relutantes quanto a contratar novos funcionários.
Tudo isto em conjunto é como bater com a porta na cara de uma
jovem minoria de homens e mulheres à procura de trabalho.

O sinal de alarme foi sentido por toda esta Europa e não só.
Graças à imprensa escrita e falada, as más notícias chegam rápido
e com eficácia. E a pergunta que muitos faziam era: se a França
é o país da “Liberté, Égalité e fraternité” então  porque está a
arder? Talvez porque falhou em incorporar os cidadãos
minoritários no “main stream” da sociedade francesa?

Grau zero
Rui Costa Pinto

O nome de Souto Moura voltou à
ribalta devido ao balanço da
Procuradoria-Geral da República, às
manobras de bastidores para o substituir
e à violação do segredo de justiça, depois
da estrondosa derrota no caso de Paulo
Pedroso, Herman José e Francisco Alves.

Os portugueses ficaram a conhecer um
diagnóstico aterrador da justiça, na

mesma semana em que foi divulgado o acórdão do Tribunal
Relação de Lisboa, que confirmou a não-pronúncia dos três
arguidos do processo da Casa Pia, decretada pela juíza Ana
Teixeira e Silva.

O relatório anual da Procuradoria-Geral da República, assinado
por Souto Moura, é um libelo tardio que tresanda a justificação.

Os portugueses já não aguentam mais desculpas. Querem uma
justiça credível e com resultados.

Souto Moura voltou ainda a estar no centro de todas as atenções,
dias depois da denúncia de falta de meios.

A propósito da última manchete do Expresso, que dá conta de
uma tentativa falhada para o afastar, uma informação que circula
há meses nas redacções, Souto Moura emitiu mais um

Direita da moda
Miguel Carvalho

A história de uma certa direita portuguesa em liberdade é
trágica. Para não dizer cómica. Nunca se livrou da tutela ideológica
e psicológica de Salazar. E como foi apanhada de calças na mão no
25 de Abril, a primeira coisa que fez, à bomba e nos bastidores, foi
defender os seus privilégios. Com a demissão de responsabilidades
por parte de uns, a corrupção de outros e a reciclagem de vários
adversários de caminho, lá conseguiu. Sempre abençoada pelo
divino Espírito Santo e pelo outro, cá na terra. Alguma arraia-
miúda, nem sempre ignorante, mas sempre sabuja, fez o servicinho
sujo. Sem praticamente sentar o rabinho no banco dos réus.

Com o passar do tempo, a democracia revelou-se um bom
negócio para a direita portuguesa. Sem a maçada das prisões, da
censura, da ausência de liberdades e da repressão - coisas que, à
luz dos critérios eurocratas de hoje, significariam uma despesona
e engordariam o défice – a direita refez-se, recompôs-se, endireitou-
se. Com falinhas mansas, proclamações diárias de fidelidade à
democracia e ao mercado, a direita portuguesa recuperou
facilmente os cordelinhos da nação. E onde lhe faltou arte,
engenho ou, pura e simplesmente, teve pudor e vergonha, contou
sempre com a prestimosa ajuda do PS. Se a sua memória não fosse
selectiva, Mário Soares lembrar-se-ia certamente disto. Entre-
tanto, eis que desponta uma nova geração. A intelectualidade de
direita está na moda, nos blogues, nos jornais, na capa das revistas.
Metaforicamente, também chegou ao poder. Polémicos, irreve-
rentes, aparentemente indomáveis, são os novos gurus. Não
querem sequer fazer justiça. Só dizer mal dela nas horas de tédio.
E falar de filosofia entre biquinis. Para isso e por isso, dizem as coisas
originais de sempre, aprendidas com a velha guarda da direita
escrivona: Portugal não presta, os portugueses são uma tribo
inqualificável, os governantes deviam estar todos presos, as
guerras lá longe são todas justas... e vamos jantar que se faz tarde,
que isto de chocar e pasmar dá muito trabalho e apetite. A direita
portuguesa já tinha governantes, gestores e jovens empreen-
dedores. Agora, pelos vistos, descobriu-se que também sabe
escrever. Não é novidade, mas agradece-se o lembrete. O que eu
pergunto é se essa direita terá memória. E vergonha. Dava jeito.

comunicado em que tenta sacudir a água do capote, apontando
o dedo aos políticos.

Depois de falhada a tentativa de responsabilizar a comunicação
social por todos os males da justiça, Souto Moura mudou de
estratégia.

Apesar de alguns excessos, os portugueses sabem que se
ficaram a conhecer o estado a que a justiça chegou, tal se deve às
notícias, algumas delas resultantes da violação do segredo de
justiça.

A percepção do estado a que chegou a justiça deve-se ao
escrutínio da comunicação social, à investigação dos jornalistas,
muitas vezes levada a cabo com a ajuda de quem não suporta tanta
injustiça. A comunicação social está cada vez mais atenta aos
processos que ficam a marinar durante meses e anos sem fim.

Hoje, por muito que custe a Souto Moura, não é aceitável que
um cidadão, seja ele advogado, político ou notável, esteja há mais
de sete meses sob suspeita e à espera de ser ouvido por um
procurador, como é o caso de Luís Nobre Guedes, entre outros.

É verdade que faltam os meios. Também é verdade que
ninguém questiona a sua seriedade. Todavia, o procurador-geral
da república nunca conseguiu mobilizar o melhor que há na
magistratura do Ministério Público, que se encontra desmotivada
e ancilosada. Contra factos não há argumentos: Souto Moura há
muito tempo que passou a ser um dos maiores problemas da
justiça, pelo que a sua substituição é apenas uma questão de
tempo.

O programa de Alegre
Henrique Monteiro

Depois de avanços e recuos, nem sempre totalmente
compreensíveis, Manuel Alegre acabou por se candidatar. Fez
bem. Nos regimes democráticos é escusado haver pedras no
sapato e casos mal esclarecidos. Tendo esse desejo, tendo esse
direito e tendo a convicção de que não prejudica nem atraiçoa os
seus ideais, tinha a obrigação de se apresentar a votos.

Alegre acabou, porém, por cair no erro em que todos os restantes
candidatos de esquerda caíram: o de afirmar que o seu objectivo
é derrotar Cavaco. É certo que se demarcou da afirmação de
Soares segundo a qual Cavaco não teria perfil presidenciável, mas
afinou pelo mesmo diapasão quando disse que o queria obrigar a
uma segunda volta. O histórico do PS pode, de facto, dificultar a
vida a Cavaco Silva. Conseguindo votos que de outra forma iriam
para a abstenção, ou seja mobilizando mais eleitores da esquerda,
obriga o candidato do centro-direita a necessitar de mais votos
para poder ganhar à primeira volta. Na verdade, logo após o
anúncio de Alegre, muitos populares manifestaram em programas
de rádio e televisão o seu apoio àquela candidatura, como se os três
grandes candidatos de esquerda existentes - Soares, Jerónimo e
Louçã - os deixassem sem alternativa credível, pelo que o candidato
pode sonhar com um resultado interessante. Alegre terá, no
entanto, de explanar outros objectivos que não os da mera derrota
do candidato apoiado pelo PSD e pelo PP. Alegre deve tentar
mobilizar o seu eleitorado em nome de valores e de ideias que
rompam com a fantasia de que as presidenciais se disputam como
um desafio ou um jogo entre a esquerda e a direita. Esse modelo
está visivelmente esgotado. Mais do que salvar a esquerda, os
eleitores querem contribuir para um país melhor. E, mesmo
aqueles que são de esquerda, podem bem votar na direita se
entenderem que os candidatos do seu espectro político apenas
pretendem derrotar outro, não apresentando qualquer solução
para os inúmeros problemas - económicos, políticos, éticos e
identitários - de que o país sofre.

Terror na auto-estrada
Luiz Carvalho

O brutal acidente que ocorreu ontem na auto-estrada do Norte
(A1), junto a Aveiras, pelas 8 da manhã, de que resultou a infeliz
perda de quatro vidas, além de dezenas de feridos, alguns com
gravidade, e a destruição de 80 veículos, vem provar o evidente:
as auto-estradas portuguesas são vias onde a insegurança impera.

Àquela hora estava, segundo foi divulgado, nevoeiro denso, não
permitindo a visibilidade para além de escassos metros. E, pelos
vistos, como é hábito nos condutores portugueses, todos terão
continuado a andar sem manter as distâncias devidas em
situações de curta visibilidade. Houve mesmo um carro que parou
na faixa direita e que terá sido o causador do choque em cadeia.

O que não se consegue perceber é o facto de, estando a auto-
estrada com más condições de circulação e sabendo-se com
antecedência pela meteorologia que aquelas limitações de
segurança iriam revelar-se, a BRISA não ter tomado as devidas
precauções para poder encerrar a auto-estrada a tempo ou
requisitar os serviços da Brigada de Trânsito para minorar os
perigos.
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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)

Mantenha o Windows
actualizado e mais seguro II

Execute o Windows Update
Se já não estiver rodando, o Internet Explorer será executado

e vai abrir a página do Windows Update. Se você não costuma
visitar muito o serviço, é bastante provável que ele esteja
desactualizado (vai aparecer o texto “Procurando a versão mais
recente do software do Windows Update...”). O download e a
instalação dos arquivos de actualização do próprio Windows Up-
date serão feitas automaticamente, e o processo pode demorar um
pouco, sobretudo se a conexão à Internet é rápida ou não.

Em determinado momento da operação, é possível que seja
exibido um “Alerta de Segurança”. Se for o caso, clique em Sim.

Depois, aguarde o término da operação, quando vai aparecer a
tela abaixo:

Clique no atalho Procurar por actualizações disponíveis
Mais uma vez, será necessário aguardar a operação, que pode

demorar - neste caso, dependendo mais da capacidade de
processamento do computador. O processo será mostrado por meio
de um percentual e, no final, será apresentada a tela abaixo:

Recurso verifica programas instalados na máquina
Observe que o Windows Update informa quantas actualizações

críticas estão disponíveis para o seu sistema operacional. Se você
deseja baixar e instalar somente elas, é possível partir daqui para
a etapa final: revisão e instalação das actualizações. Neste caso, vá
para a próxima etapa deste tutorial (recomendável).

Por outro lado, também é possível adicionar mais ítens ao pacote
de atualizações que serão instaladas. Observe a tela abaixo:

Clique no menu para ver
mais actualizações

No Windows Update, as
actualizações estão divididas
em três categorias:
·Actualizações Críticas;
·Windows XP;
·Actualizações de driver.

Na categoria “Windows XP”,
estão disponíveis as actuali-
zações que não são críticas, ou
seja, essenciais para a segu-
rança do sistema operacional -
mas algumas são altamente
recomendadas. Em “Actualiza-
ções de driver”, aparecem no-
vas versões de softwares que
são responsáveis pela, digamos,
boa comunicação entre deter-
minados hardwares e o Win-

dows. Se você clicar, por exemplo, em “Windows XP”, vai aparecer
a seguinte janela:

Em cada categoria, aparece a relação de actualizações
disponíveis

Para incluir uma actualização ao pacote final, é barbada: clique
no botão Adicionar ao lado da descrição de cada uma das opções
que desejar. Em cada caso, será exibida uma animação e o ítem
ficará apagado. Se desejar voltar atrás, clique no botão Remover
(ao lado do botão Adicionar).

Google lança serviço
que analisa visitas de sites

Trata-se de mais um serviço gra-
tuito que o motor de busca dispo-
nibiliza a partir de agora e que
permite analisar e fazer estatísticas
das visitas de sites.

O Google Analytics é o novo
serviço do Google que permite
avaliar a performance de deter-
minado site, o que poderá ser
bastante útil, como refere o comu-
nicado da empresa, em termos de
marketing e negócios online. Atra-
vés deste serviço, os empresários conseguem determinar quais as
keywords que atraem mais visitas, que campanhas de e-mail criar
para apelar a mais clientes e qual o o design que mais atenção
desperta nos visitantes.

“Queremos dar aos marketers e aos publicitários da web acesso
a uma poderosa análise dos sites, que os ajude a compreenderem
melhor o que os seus clientes procuram”, afrimou Paul Muret,
director de engenharia do Gooogle. O Google Analytics é um
serviço gratuito, o que permite que todos os sites, pequenos ou
grandes (até cinco milhões de visitas mensais), tenham acesso a
estas ferramentas que lhes permitirão melhorar o seu negócio e
até a experiência de navegação web. Este serviço disponibiliza
várias informações e, como refere a nota da empresa, é tão simples
que pode ser usado por qualquer pessoa, sendo ao mesmo tempo
sofisticado o suficiente para os mais avançados marketeers.

O Analytics funciona como uma ferramenta de publicidade
online, que permite monitorizar campanhas de marketing, ban-
ners de publicidade, cliques em links e newsletters. Para já, está
disponível em 16 línguas, incluindo o português (do Brasil).

Grandes empresas mundiais, como a Financial Times, a Na-
tional Semiconductor ou a Ritz Interactive já usam o Google
Analytics.

AOL e Timer Warner
apresentam TV online

A Time Warner pretende lan-
çar um serviço gratuito de tele-
visão via internet, no início de
2006.

A Time Warner anunciou, na
passada segunda-feira, que
pretende disponibilizar através
da subsidiária America Online
(AOL) um serviço gratuito de
televisão via internet, no início
de 2006.

Um acordo de exclusividade estabelecido entre a Warner Bros.
e a AOL, empresas do grupo Time Warner, permitiu-lhe
ultrapassar os gigantes da web, Google e Yahoo, que também
querem entrar na corrida. Os dois portais pretendem oferecer aos
seus utilizadores programas de televisão online, mas para o fazer
terão que estabelecer parcerias com produtores de programas ou
criar os seus programas próprios, faltando-lhes aquilo que a AOL
já dispõe: os conteúdos televisivos. No primeiro ano, o novo serviço
da TimeWarner, baptizado In2TV, vai disponibilizar gratuitamente
mais de 3 mil horas de programação, e exibir 4,8 mil episódios de
séries já transmitidas pela Warner Bros.

Esta iniciativa será unicamente patrocinada pelas receitas
publicitárias, estará acessível na AOL, sendo os programas
distribuídos através do AOL Video On Demand, AOL Video
Search e AOL Television. Entre os 30 programas que serão
disponibilizados, numa primeira fase, estão antigos sucessos do
horário nobre como «The Fugitive»; «Welcome Back Kotter», a
série que popularizou John Travolta; «Falcon Crest» e «Kung Fu».
As séries serão repartidas por seis canais temáticos, para comédia,
animação, drama, acção, clássicos, e super-heróis e vilões. Ainda
em 2006, poderão ser lançados dois novos canais, sendo que ao
longo do ano, serão acrescentados 300 novos episódios, e 100
séries por mês, conteúdos para os quais já foram negociados os
direitos, afirmaram os executivos do grupo.

Apesar de estatísticas recentes terem revelado que metade dos
americanos com acesso a internet de banda larga (17,5 milhões
de pessoas) vêem vídeos a partir do computador, a maioria dos
êxitos da web têm apenas alguns minutos de duração.

iPod Vídeo conquista
mercado da pornografia

A chegada do novo iPod Vídeo pa-
rece ter despertado o mercado da
pornografia, que encontra bastantes
atractivos no novo leitor da Apple,
sobretudo na sua portabilidade.

Segundo informação veiculada pela
AP, a comunidade online SuicideGirls
já registou mais de 500 mil downloads
de vídeos podcast, cada um deles com
uma duração de 3 a 5 minutos.

Os pornocasts , como começam a ser
denominados, podem ser descarregados com facilidade para o
iTunes e posteriormente para o iPod Vídeo.

Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Se não der o braço a torcer, não vai encontrar a paz
que tanto deseja.
Saúde:  Não fume tanto, apenas tem a ganhar com essa
atitude. Pense nisso!
Dinheiro: Contenha-se para não gastar tanto dinheiro.

Número da Sorte: 9 Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Aprenda a controlar os seus instintos.
Saúde : Trabalhe de uma forma menos acelerada, pois poderá
reflectir-se na sua saúde.
Dinheiro : Evite falar tanto durante a hora de serviço e

rentabilizará mais as suas tarefas.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Dê uma oportunidade àquela pessoa que é tão especial
para si.
Saúde : Faça uma dieta com acompanhamento médico para
recuperar a forma.

Dinheiro: Procure fazer um investimento que promova a sua estabilidade financeira.
Número da Sorte: 20 Números da Semana:  19, 24, 26, 38, 39, 42.

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde : Apanhará um resfriado se não se proteger da chuva
e do frio.
Dinheiro: Seja equilibrado nos seus gastos e tudo correrá de
forma harmoniosa.

Número da Sorte: 31 Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

Carta da Semana:  Rainha de Paus, que significa Poder
Material, Amorosa ou Fria.
Amor : Seja sincero consigo mesmo.
Saúde : Cuide da sua aparência.
Dinheiro : Boas perspectivas económicas e financeiras.

Número da Sorte: 35Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação.
Amor: Revele os seus pontos de vista, mas sem se exaltar.
Não discuta tanto.
Saúde: Tendência para apanhar uma forte constipação.

Dinheiro: Tudo correrá bem no seu trabalho se mantiver uma postura
recta e justa.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia.
Amor : Ultimamente, sente-se muito solitário. Procure estar
mais perto das pessoas que mais ama.
Saúde : Proteja mais a sua pele.

Dinheiro: Aceite convites que beneficiem a sua auto-estima. Não se
dedique apenas ao trabalho.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.
Amor: Esteja atento porque a sua cara-metade poderá estar
a tentar preparar uma surpresa agradável.

Saúde: Semana propícia a enxaquecas. Descanse o suficiente.
Dinheiro: O seu chefe poderá chamá-lo para questioná-lo sobre uma
situação que se tenha passado no seu departamento. Mantenha-se atento.
Número da Sorte: 75
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

Carta da Semana:  Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor : Se melhorar o seu humor, poderá viver momentos
tórridos com a pessoa dos seus sonhos.
Saúde: Evite exagerar nos fritos, poderão provocar sensações de azia.

Dinheiro: Tenha mais calma na forma como trata os seus subordinados.
Número da Sorte: 78 Números da Semana:  14, 26, 28, 31, 37, 42.

Carta da Semana:  9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Controle os seus ciúmes para não pôr tudo a perder.
Saúde : Mantenha a calma: não discuta tanto para não alterar
o seu sistema nervoso.

Dinheiro: Tente ser mais assíduo para não sair prejudicado no seu salário.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

Carta da Semana:  8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal.
Amor: Converse com o seu companheiro no sentido de dissipar
todas as dúvidas que pairam no ar. Lute pela sua felicidade.

Saúde: Adopte uma alimentação mais saudável.
Dinheiro: Um colega vai necessitar muito do seu apoio no desempenho
de uma função importante.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder
Amor: O seu apego aos seus filhos é compreensível, mas
deixe que tenham opinião própria.
Saúde: Visite um cardiologista.
Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade profissional que

o deixará indeciso.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

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.
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Sofrer para ser bela?
Luísa Oliveira

Usar calças de cintura
descaída todos os dias pode
causar dissabores.

Já não é o primeiro Verão em
que as barriguinhas andam ao
léu. A moda parece mesmo ter
vindo para ficar - pelo menos
entre as mais elegantes. Con-

vém, por isso, avisar as adeptas
das calças apertadas e de cintu-
ra descaída que esses modelos
podem fazer mal à saúde. Claro
que artistas como Christina
Aguilera, Britney Spears, Sha-
kira ou Anastasia - precursoras
desta tendência nas adoles-

centes - podem muito mais do
que qualquer conclusão mé-
dica. Resta então mostrar as
evidências científicas: um estu-
do liderado por médicos cana-
dianos chegou à conclusão de
que este tipo de indumentária

prende o nervo localizado por
baixo do osso da cintura (nervo
femural), o qual, ao ficar estran-
gulado, provoca formigueiro
nos músculos, adormecimento
ou ardor na pele e nervos peri-
féricos. O sintoma mais comum
da parestesia (ou neuropatia de
compressão) termo técnico do
problema - é o adormecimento
dos pés e das mãos durante o
sono, mas há pacientes que, por
vezes, sentem esticões ou es-
pasmos nas extremidades.

Roupas para cima!
Esta doença já existia antes

de a moda pegar, só que fora
sempre associada  ao uso de
cintos de segurança nos car-
ros, a obesos ou a quem costu-
ma sentar-se de pernas cruza-
das durante muito tempo. «Al-
gumas pessoas têm mais sus-
ceptibilidade à compressão, e
isso pode ser incómodo e per-
turbador», explica José Pedro
Vieira, vice-presidente da So-
ciedade Portuguesa de Neuro-
pediatria.

Apesar de os efeitos não se-
rem permanentes, pois desa-
parecem ao tirar-se as calças,
Malvinder Parmar, director
médico do Hospital Timmins,
em Ontário (Canadá) e coor-
denador do estudo, adverte
que os efeitos podem prolon-
gar-se quando se usa este tipo
de calças todos os dias. Ou seja,
para fazer frente ao problema só
há mesmo um remédio segun-
do o grupo de cientistas do
Canadá regressar às roupas
largas e às calças subidas de
antigamente.

Mas isso, para as escravas da
moda, não será uma sugestão
fácil de acatar...

Entre nós, o caso não tem sido
objecto de estudo. José Pedro

Vieira nunca foi confrontado
com tais questões na sociedade
a que pertence ou no Hospital
Dona Estefânia, em Lisboa,
onde exerce. «Não me parece
ser um problema de saúde
pública», diz, na brincadeira.

COMISSÃO  SOLIDARIEDADE-PORTUGAL

A ARDER POR SER SOLIDÁRIO
Francisca Marques

O fogo florestal assumiu em
Portugal uma gravidade que
não tem paralelo com qual-
quer outro país da bacia medi-
terrânica.  A ocorrência de
incêndios nos últimos anos e
sobretudo no verão quente e
seco de 2005 teve dimensões
enormes  e consequências ex-
tremamente graves.

Quer no aspecto material,
quer no ponto de vista humano,
as marcas profundas cavadas
com o sofrimento desses mo-
mentos amargurados  e de dor,
serão dificilmente apagados  da
memória daqueles que por lá
passaram  e que no seu quo-
tidiano não deixam de reviver
cada um desses momentos.
Uns porque não têm tecto, ou
haveres, outros porque perde-

ram tudo aquilo que juntaram
durante uma vida de trabalho
e hoje se encontram de mãos
vazias, no ponto zero.

Não é possível passarmos ao
lado e ficarmos imobilizados,
incensíveis perante esta situa-
ção.

Foi nesta linha de pensa-
mento e de  SOLIDARIEDADE
que uma comissão ad hoc ,de
pessoas de boa vontade da
nossa comunidade,  decidiu
fazer algo.

Para completar o nosso de-
sejo e estimular muitos outros a
colaborarem neste projecto,
passamos a transcrever a men-

sagem enviada para a comu-
nidade portuguesa.

PAMPILHOSA DA SERRA
Reverendo Padre e portu-

gueses do Canadá.
A Paz e a força do Senhor

Jesus estejam convosco
Sou o pároco de seis das dez

freguesias do Concelho de
Pampilhosa da Serra.

Estamos situados numa zona
montanhosa do interior de Por-
tugal. Presentemente estamos
numa fase de desertificação.
Nos anos 40 do século passado
chegámos a ser quase 20.000
pessoas. Agora somos cerca de
5.000.

Tínhamos uma das paisa-
gens mais bonitas de Portugal.
Agora, com a trajédia dos in-
cêndios, ficámos com a paisa-
gem e a alma negras. A tristeza
invadiu-nos a todos.

Foi um verão terrível. Muitas

pessoas consideraram que o
inferno tinha descido à terra.
Todos  perderam algo – ou
árvores , ou animais, ou hortas,
ou o ar puro ou a paisagem
bonita que nos rodeava.  Um
mal nunca vem só.

A seguir ao fogo foi a seca
extrema. Várias localidades fo-
ram abastecidas por água que
a Câmara levou. Ultimamente
choveu torrencialmente, o que
fez com que muitas terras e
pedras fossem levadas cau-
sando grave prejuízo nos terre-
nos, já de si pobres e a não
transição fácil nas estradas.

O pior de tudo foi o desânimo
que atingiu muitos de nós. Já
estamos habituados a sofrer
com as dificuldades. Os fogos
eram uma constante todos os

anos. Mas em pequena quan-
tidade. Agora foi quase um mês
de fogo por todos os lados. Foi
um sobressalto permanente.

Os idosos, as crianças e mui-
tos jovens em pânico tiveram
que ser evacuados para a vila.
Foram dias a fio de apoio por
parte de várias entidades.

Vamos procurando sobre-
viver. Com mais ou menos
dificuldades cá vamos andan-
do na esperança de que ama-
nhã seja melhor do que hoje.

Envio algumas fotos do pas-
sado e do presente para verem
as diferenças. Parece que não é
o mesmo meio ambiente.  Sau-

dações fraternas a todos Pampi-
lhosa da Serra, 5 de Novembro
de 2005

Que mais dizer ?
A  Comissão Solidariedade

Portugal organiza um JANTAR
de BENEFICÊNCIA a fim de
angariar fundos que permitam
ajudar as vítimas dos incêndios
.  O mesmo terá lugar no Salão
nobre do Centro Comunitário
de Santa Cruz no dia 26 de
Novembro próximo pelas 19
horas.

Cada bilhete custara 75$ por
pessoa, sendo 50$ a favor das
vítimas.

Para a compra de bilhetes e
demais informações, queira
contactar a Missão de Sta Cruz,
tel: 514-844-1011

Contamos consigo e com a
sua generosidade.

Alto aí…! Dizer de caras
Susana Sequeira

Uma história que li e reli –
adorei a lição que quer trans-
mitir este professor aos jovens...

Um professor de escola pre-
paratória dava aulas. Um dia,
ele deu uma aula inteira sobre
uma criatura chamada “Fe-
linipus”, um animal nocturno,
mal adaptado ao seu clima que
desapareceu na era de gelo.
Enquanto falava do animal
esquisito, ele fez circular na
turma um crânio dizendo que
pertencia ao dito animal. Todos
tomaram religiosamente notas
do que o professor dizia, que-
rendo estar preparados para a
prova escrita.

Quando o professor deu de
volta as provas, todos os alunos
ficaram chocados. Uma grande
cruz vermelha estava em todos
os testes, tudo estava errado.
Todos tinham notado letra por
letra o que o professor havia
dito durante as aulas!

“Uma coisa muito simples”,
respondeu o professor a todas
as interrogações da turma, “Eu
inventei o ‘Felinipus’, nenhum
animal com tal nome existiu”.

As informações que os alunos
tinham tomado com tanta an-
siedade estavam incorrectas –
esperavam ter boa nota com
dados errados? Os alunos fica-
ram muito insultados… Que
tipo de brincadeira era esta, e
sobretudo, que tipo de profes-
sor era este? Os alunos have-
riam de ter percebido a fraude,
pois o crânio na aula era de um
gato e o professor tinha decla-
rado que o “Felinipus” não tinha
deixado sinal de existência,
mas ele tinha descrito com
bastante detalhe todos os fac-

tos físicos do animal. Ele tinha
tudo inventado, dando um no-
me ridículo ao animal, no en-
tanto, os alunos não se aper-
ceberam de nada.

O professor queria lhes dar
uma lição com isto tudo: os
livros e os manuais escolares
são infalíveis assim como as
pessoas; e ele não queria deixar
adormecer o espírito e que
ficasse alerto com tudo e, se
estavam com dúvida com o que
alguém dissesse, havia-se de o
mencionar que estava errado.

Cada aula era uma aventura
com esse professor. Outro dia, o
professor disse que o seu carro
era um organismo vivo. Os
alunos tiveram de argumentar
durante dois dias inteiros para
provar que não era verdade,
utilizando argumentos válidos.
O professor só deixou os alunos
em paz quando conseguiram
explicar com determinação e
coragem o ponto de vista deles
e saber o que era realmente um
organismo vivo.

Todos os alunos tiveram uma
subida de cepticismo e eles
começaram a duvidar nas ou-
tras aulas, o que criou pro-
blemas aos outros professores
que não estavam habituados a
contestações durante as aulas.
Por vezes, ouvia-se um aluno
sussurrar: “Felinipus”!

O professor ensinou uma
grande lição de vida aos seus
alunos: olhar de frente uma
pessoa e dizer-lhe que está
enganado.

No entanto, este ensino não
é acolhido por todos com prazer.
Uns anos mais tarde, um dos
alunos falou do tal professor
com a maneira excêntrica de
ensinar a certo Senhor Doutor.
O Senhor Doutor ficou cho-
cado por ele ter agido com as
crianças assim, dizendo que
não era maneira de ensinar.

O antigo aluno virou-se para
o Senhor Doutor e disse-lhe de
caras: “Você está enganado”!
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Festa da Vindima do Convívio de Água de Pau

A solidariedade foi mais forte que o vinho
Texto e fotos de António Vallacorba

O jovem Cristo Blanco foi alvo
de uma calorosa manifestação de
solidariedade e filantropismo
comunitários no sábado tran-
sacto, 19 do corrente, com que
muito se distinguiu a simpática
família da organização envolvida
- o Convívio dos Naturais e Ami-
gos de Água de Pau.

 O evento decorreu no salão
paroquial da Igreja Saint-Enfant-
Jesus, com um auspicioso jantar-
espectáculo para a angariação de
fundos destinados àquele doen-

tinho e inspirado na bonita tradição das vindimas, tendo a
comunidade para tal respondido exuberantemente ao apelo, a
avaliar pelos cerca de 600 festejantes presentes.

O Cristo, 7 anos - lembramos - tem um tumor na cabeça, que lhe

foi detectado no pretérito mês de Agosto. Entretanto, tem estado
submetido aos tratamentos de quimio e radioterapia, ficando a
aguardar-se, como resultado, se o tumor vai ou não entrar em
estado de remissão. Para alem disso, a família é numerosa e,

evidentemente, a atravessar sérias dificuldades financeiras.
O Cristo é um dos cinco filhos do casal Blanco, naturais de Uige,

Angola, África, e a viver desde há seis anos no Canadá. Deles é,
portanto, uma situação assaz aflitiva e que muito pesou na
sensibilidade dos promotores desta festa.

Uma festa, aliás, num ambiente encantador e com vistosa
decoração, não faltando os ingredientes das vindimas, desde a
latada das uvas à degustação do vinho novo, derramando da
respectiva pressa, à entrada do salão, com o Sr. Froias a dar as boas-
vindas - ali, nas imediações da significativa exposição de registos
da sua autoria.

Outrossim, com um bom jantar, da confecção de José de Sousa
e de Ângelo de Sousa, cuja mãe faleceu há quase duas semanas
e ao qual endereçamos publicamente os nossos sentidos pêsames.

Paralelamente, e com um programa bem preenchido e que até
“meteu” cantigas ao desafio, protagonizadas por Duarte Faria e
por uma senhora cujo nome infelizmente não nos ocorre à mente,
teve ao Luis Melo, da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville,
como apresentador do espectáculo, que revestiu-se de muito alegre

e animado, não faltando boa música e sobejos motivos para dar que
fazer aos pés!....

Tendo o conjunto “Contact” sido um dos dois agrupamentos
que abrilhantaram o serão (o outro foi o Pre-Ex, que estava a
actuar em Santa Cruz, mas quis colaborar também), é justo
enaltecer a óptima actuação do grupo do Carlos Frazão, não só pelo
talento e profissionalismo que lhe reconhecemos, mas por ter

começado da melhor maneira a animação musical logo no início
do jantar, com música de ambiente tocada com suavidade e não
de modo a pôr a refeição aos pulos nos estômagos das pessoas.

Outras prestimosas colaborações, vieram da parte dos cantores
João Correia e Peter Michaels, ambos de Fall River, Estados

Unidos, para além da jovem artista local, Kelsy Rebelo, sempre
muito “mexidinha” durante a sua actuação, que despertou muita
curiosidade, principalmente da parte dos da sua idade.

João Correia, com, especialmente, “Mãe Rainha” e o seu novo

êxito, “Ai Que Susto”, entre outros; e o Peter Michaels com, por
exemplo, “Tem Que Haver Amor” e “Baile da Lagoa”, etc.,
mantiveram o baile bastante animado, enquanto assegurando o
grau de popularidade que gozam na nossa comunidade. Ambos,
também, apresentaram os CDs dos seus últimos trabalhos
discográficos.

Por outro lado, e numa surpresa muito agradável, o padre Carlos

Dias, pároco da Igreja St-Vicent-Ferrer, e o grupo de senhoras e
cavalheiros que o acompanhavam neste serão, distinguiram-nos
com uma bela demonstração de dança em grupo, bem ao jeito do
“continental”, mas também com “sabores” exóticos.

Como a família Blanco não podia ficar até ao fim da festa, subiu
ao palco a meio da noite, juntamente com alguns membros deste
convívio, que lhes agraciaram com algumas prendas, em virtude
do que, foram proferidas breves palavras de agradecimento da

parte dos intervenientes, sendo as do pai e da mãe do Cristo, cheias
de muita comoção, que a todos contagiou.

Das demais actividades festivas da noite, e em mais uma prova
de solidariedade para com a família Blanco, foi ainda efectuada
uma colecta entre os convivas, que rendeu cerca de 1.200 dólares.

“A Voz de Portugal” congratula-se pelo nobre propósito desta
iniciativa e felicita, na pessoa de Manuel Torres, a Direcção do
convívio pauense e demais colaboradores desta festa pelo sucesso
alcançado.
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S. Martinho em Hochelaga
Antero Branco

S. Martinho foi, durante toda a Idade Média e até uma época
recente, o santo mais popular da Europa. O seu túmulo, abrigado
desde o séc.V por uma Basílica, em Tours, era o maior centro de
peregrinação de toda a Europa Ocidental. A sua generosidade e
humildade, aliadas à uma enorme fama de milagreiro fizeram dele

um dos santos mais queridos da população. O facto do seu dia
coincidir com a época do ano em que se celebra o culto dos
antepassados e com a altura do calendário rural, em que terminam
os trabalhos agrícolas e se começa a usufruir das colheitas (do
vinho, dos frutos, dos animais) leva a que a festa deste Santo tenha
toda uma componente de exuberância que actualmente tende a
prevalecer. Muitos são os provérbios que o povo relata. Aqui vão
alguns deles: - Pelo S.Martinho bebe o vinho, deixa a água para o
moinho. - No dia de S. Martinho, come-se castanhas e bebe-se
vinho. - Veräo de S. Martinho säo três dias e mais um bocadinho.
- No dia de S. Martinho, vai à adega e prova o teu vinho. - Pelo S.

Universidade dos Tempos Livres
Augusto Assis

A TUNA DE OIRO DA UNIVERSIDADE DOS TEMPOS
LIVRES DA MISSÃO DE SANTA CRUZ VAI ACTUAR NO
‘’CHATEAU RAMESAY’’ Tenho pela música uma admiração sem
limites. Talvez que essa admiração seja genética mas também,
certamente por razões culturais e ambientais. Foi para mim um
prazer poder cultivar no tempo e no espaço a música nas suas
diferentes facetas. Desde que me interessei pela mitologia
começou aí a minha paixão pela denominada Arte dos Sons. Os
deuses já cultivavam a música. E sempre admirei que na mitologia,
tanto grega como romana, vários deuses se dedicassem à música
como Museo, filho de Eumolpo que a música que  executava
chegava a curar doenças. Era já uma espécie de musicoterapia.
E quando se estuda com certo cuidado a mitologia percebemos
que todo o povo tem um deus ou representação mitológica ligada
à música... É o caso dos egípcios, dos hindus e dos judeus.

Seja como for a música é algo ligado à história do ser humano
sobre a Terra e uma das manifestações mais antigas e importantes
da humanidade. Ora a música segundo a teoria a ela ligada é
formada de três elementos principais. São eles o ritmo, a harmo-
nia e a melodia. Estes três elementos estão na base de todo o
fundamento da expressão musical. Sem ritmo não há música. Mas
sem harmonia a música não é possível. E é da harmonia sobretudo
a das vozes humanas que surgiu o instrumental. A música será
assim a capacidade que constitui o saber expressar sentimentos
através de sons artísticos combinados ou se quisermos é a ciência
que pertence aos domínios da acústica modificando-se
estéticamente de cultura em cultura. Vêm estas considerações de
ordem musical como introdução a um acontecimento cultural
musical que terá lugar no próximo dia 4 de Dezembro no
denominado Chayteau Ramesay. Nesse dia a pretigiosa Tuna
de Oiro, integrada na Universidade dos Tempos Livres da Missão
Portuguesa de Sta Cruz vai actuar duas vezes. A primeira será às
13 horas e 30 e a segunda às 15 horas. Note~se que este magnífico
Conjunto Coral tem actuado em várias igrejas, na Câmara
Minicipal de Montréal, nalgumas residências da Terceira Idade
e isto sem esquecer o extraordinário concerto apresentado em
colaboração com o acordionista Francisco Raimundo que
recentemente nos vistou. O seu reportório é constituído sobretudo
pela música tradicional portuguesa. Este coral deve ser encorajado
por todos nós pois o seu valor sai dos limites tradicionais. O seu
grande sucesso deve-se, no entanto à dedicação de Filomana
Amorim sem a qual a Tuna não existiria. Sabemos que
recentemente a Tuna obteve o seu próprio Hino com música de
Francisco Raimundo e letra de Joviano Vaz. Trata-se pois de um
acontecimento de grande prestígio que deve ser acompanhado
não só pela nossa Comunidade mas também por todos aqueles que
ao Chateau Ramesay forem no próximo dia 4 de Dezembro. Aqui
fica o registo do concerto que engloba os votos de muito sucesso.

Martinho castanhas assadas, pão e vinho. Sábado passado fomos
até a Hochelaga à tradicional festa de S. Martinho. Nesta

actividade sócio-cultural, como é habitual, a organização oferece
a todos, os que queiram comer, castanhas e milho cozido. Como
por S. Martinho vai-se à adega e prova-se o vinho. Os participantes
levaram dezenas de garrafas do seu vinho novo para o concurso
da prova de vinhos. A tarefa do juri não foi nada fácil. Muitos dos
vinhos eram de boa qualidade. Alguns dos especialistas, que
habitualmente são premiados, como é o caso de Francisco Rocha
e Jorge Couto, este ano, não se classificaram nos primeiros lugares.

Os finalistas foram: 1º prémio – Manuel Coelho, 2º prémio –
Humberto Tavares e o 3º prémio – José Cãmara. Durante o serão,
José Alamo, coordenador da festa dos “Amigos”, anunciou o jantar
para sábado que vem, dia 26 de Novembro. As pessoas que
queiram saborear uma boa refeição e conviver num bom
ambiente, podem reservar os seus bilhetes pelo telefone (514) 254-
4647 ou (514) 354-7276.

O S. Martinho na Associação Portuguesa do Espírito Santo foi
muito divertido. O Mairinho com a sua disco-mobile conseguiu
encher, consecutivamente, a pista de dança com imensos
dançarinos. A organização está mais uma vez de parabéns.
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É som de negro, de favelado, mas
quando toca ninguém fica parado!

Matéos le Roy

Assistimos no domingo, dia 23
de Outubro,  na sala Parallèle do
cinema Ex-Centris, sito na rua St-
Laurent, Montreal, a uma das
últimas projecções do Festival du
Nouveau Cinéma. O documen-
tário barulhante da gaúcha De-
nise Garcia veio enriquecer a
pobre representação lusófona que
nesta edição do festival se pautou
por duas curtas metragens e uma
grande metragem e se esforçou,
mais uma vez, por abalar os pre-
conceitos sobre a realidade brasi-
leira.  Desta vez, é o movimento

Funk carioca que se manifesta como uma nova prova de grande
efervescência do povo brasileiro. Denise Garcia passou um ano
seguindo com sua câmara digital os principais actores da cena
Funk da favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro para revelar
aos nossos olhos curiosos, a verdadeira essência dessa cultura.

Estilo musical construído basi-
camente com um batidão eletrônico
pesado e potente, um som agudo e
frases gritadas no microfone até
irritantes para os neófitos, o Funk
começou a desenvolver sua própria e
pequena indústria em torno do
século passado com pioneiros agora
famosos no mundo inteiro como DJ
Marlboro ou DJ Saddam.  Antes de
tudo, os funkeiros e funkeiras de
bailes interessam-se em se divertir.
Infelizmente, numa certa época,
alguns malucos tiveram meios discu-
tíveis de se divertir chamando a
atenção do mundo exterior das
favelas (e do Brasil) nos bailes que se tornavam « clubes de brigas
» sangrentas.   Felizmente, a « mulherada » funkeira nunca entrou
nestas danças vergonhosas e ao contrário, pediu para que
organizassem verdadeiras festas funk. Aí surgiram as famosas
Deise da injeção (se querem saber da injeção da Deise, têm que
ver o filme...) e a Tati  Quebra Barraco, pioneiras irrefutáveis de
uma nova etapa mais humana do crescimento da música Funk nas
favelas do Rio de Janeiro e no Brasil todo.

Um, depois do outro, artistas, DJs, cantoras, cantores,

produtores e trabalhadores do meio vieram afirmar que não há
pornografia no Funk carioca, nem nas letras das músicas, nem nos
movimentos explícitos das dançarinas nos bailes Funk... Bom,
cada um fica com sua própria definição do que é pornografia... Uma
depois da outra, novinhas, velhinhas, gordas, magras, feias e
bonitas vieram exprimir um certo orgulho de finalmente sentir
que as mulheres começam a ter poder e forças para mandar no
seu próprio destino, principalmente em relação aos homens.
Ilustraram tudo isso com muitas cores e sabores que só se

encontram no Brasil...
O povo favelado do movimento Funk é, no filme, exposto à vista

de todos como um povo activo e consciente numa situação social
delicada. Denise Garcia faz parte das pessoas que acreditam que
é necessário se aproximar dos residentes das favelas para iniciar
um discurso de compreensão e tolerância através das diferentes
solidões existentes no pais.  O seu filme é, pelos ritmos convincentes
dos baixos das caixas de som e gritos energéticos das vozes, é
definitivamente um manifesto, gritando alto e forte, pelo respeito
das tentativas de um povo que quer levantar-se e, finalmente, ficar
em pé andando... e dançando...

Orar pelos mortos e tradição
J.J. Marques da Silva

Em “O perigo das tradições”,
tratando do “Halloween”, prome-
temos dizer mais alguma coisa
sobre oração pelos mortos. Toda-
via, adiantamos desde já que
nosso intento não visa a contenda
dos que oram, pelos defuntos,
contra os que não oram, ou vice
versa. Já dissemos que  há livros
“deuterocanónicos” que referem
essa oração. No segundo livro dos
Maca-beus, por exemplo, capítulo
12, ver-sículos 43 a 46, está escrito
que “é um santo e salutar pensa-
mento orar pelos defuntos, a fim de

que sejam livres dos seus pecados” Mas, para livrar dos pecados, foi
necessário morrer pelos pecadores, e só Jesus salva, purifica, e
liberta pecadores.

Os livros dos Macabeus não fazem parte dos livros canónicos,
nem para os judeus nem para os cristãos. São livros históricos de
muito interesse para quem estuda e o Rev. Bertrand Conway, da
igreja católica, respondendo à pergunta se “não seria mais racional
supor que após a morte a alma segue directamente para o Céu, ou
para o inferno”, afirmou que “prescindindo mesmo de terem sido
divinamente inspirados (os livros de Macabeus) podemos citá-los
como testemunhos históricos da crença dos judeus antes de
Cristo”.

Considere-se então que antes de Jesus Cristo já havia quem
aceitasse orar pelos mortos. Os Macabeus operaram entre 166-
134,  A.C. No artigo anterior dissemos que o “Halloween” foi
controlado por sacerdotes druidas. 300 anos A.C. Estes adoravam
o deus da morte, Samhain, e a sua tradição, anterior aos
Macabeus, ainda hoje reflecte em festas para crianças. Não é de
estranhar haver quem religiosamente ore por defuntos, desde
familiares a divindades, tradicionalmente nos dias de hoje. A
saudade dos entes queridos que partiram, não encontra facilmente
resposta para as imaginações que a dor provoca sobre situações
no Alem. É necessária a comunhão com o Criador para alcançar
certezas, segurança, e gozo que culminará na vida eterna. “Os
homens alisaram, modificaram, e “exploraram” de tal maneira a
mensagem de Cristo, que uma boa parte do seu gume se
embotou”, escreveu J.B.Phillips, professor e pastor em Cambridge.
A verdade ensinada por Jesus Cristo constitui a melhor maneira
de viver. “Não é primordialmente uma religião, nem sequer a
melhor religião; é o próprio Deus a explicar em termos bem claros,
a maneira como se deve viver, depois do perdão que Ele nos
confere.

Jesus foi peremptório ao afirmar: - “Errais, não conhecendo as
Escrituras, nem o Poder de Deus” (Mat.22:29). “Ora Deus não é
Deus de mortos, mas de vivos” (idem, versículo 32). E os vivos
são particularmente os que estão salvos, por terem sido redimidos
por Cristo e, “se alguém está em Cristo nova criatura é: as coisas velhas
já passaram; eis que tudo se fez novo (2ª Cor.5:15,17). Porém  “os
vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa
nenhuma, nem tão pouco eles têm jamais recompensa” (Ecles.9:5).
Possivelmente nem ouvirão as orações. A omnipresença para
escutar orações é atributo de Deus.  Convém, pois, esquadrinhar
as Escrituras.

Os que não oram pelos mortos, partem de três princípios divinos
que lhe dão paz: - O arrependimento, a reconciliação, e a
justificação. Depois de perdoados adquirem uma nova vigilância
relativa ao pecado, pois ficam sabendo que “o salário do pecado é
a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus”
(Rom.6:23). Passam a andar em novidade de vida, pois que,
“nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne mas segundo o espírito” (Rom.5:18; 8:1).
Reconciliados com Deus pela morte e ressurreição de Cristo, são
considerados como santos, irrepreensíveis, e inculpáveis
(Col.1:22) . Deus os vê através da justificação alcançada pelo seu
Sangue (Rom.5:9), e está escrito que “se andarmos na luz, como
ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o Sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado” (1ª João 1:7). A diferença está: - os
que oram pelos mortos vivem na dúvida da situação dos seus
mortos, e a sua dor leva-os até a tentativas de quererem subornar
a Deus com promessas, sacrifícios, e coisas semelhantes para que
os tenha em bom lugar. Um retorno às Escrituras aliviá-los-ia de
incertezas e, identificados com Cristo receberiam “o espírito de
adopção de filhos, pelo qual clamamos  Abba Pai”(Rom.8:15). Uma
leitura consciente e objectiva dar-lhes-ia vitalidade espiritual para
chegarem a perturbar seriamente o mundo em que vivem, mas
em vitória!

Quentes e boas
Manuel Carvalho

Tempos houve  em que Portugal
vivia ao ritmo duma miríade de
pregões que já fazem parte inte-
grante do nosso imaginário colec-
tivo. E feliz é o povo que conseguiu
amealhar tamanha riqueza e incor-
porá-la na sua identidade milenar.

Quem não recorda hoje  com
saudade e ternura os pregões das
peixeiras,  dos ardinas, dos caute-
leiros e das mais variadas figuras
típicas que, na azáfamada do ganha-
pão diário, enchiam as ruas de Lis-

boa e das nossas cidades de sons, cor, luz e vida?
Mas há pregões que resistem à voragem do tempo e do

progresso. Quem quer quentes e boas, quentinhas?, ainda hoje
apregoam os vendedores ambulantes de castanhas assadas
quando  ciclicamente chegam as brumas do outono.

 Evocação que nos faz rebentar com saudades do cheiro a
castanhas a saltar nos assadores de barro, dos novelos espessos de

fumo acre que acinzentam ainda mais as tardes friorentas e
envolvem num manto brumoso as calçadas tortuosas e polidas.
Eterna inspiração para tantos poetas e pintores, esses caçadores
de nadas tão grandes.

Há dias,  um poeta, - sim, só um poeta pode aventurar-se a tal
loucura - instalou uma carripana toda engalanada na Philippe
Square, em pleno centre-ville de Montreal, onde vende castanhas
assadas com a bravura dum semeador  de sonhos. De tempos a
tempos,  para delícia dos transeuntes, toca uma sineta que ressoa
estridentemente pelas esquinas da praça  a arrebanhar os crentes
para um qualquer ritual catártico. Não sei qual é o seu país de
origem nem me interessa sabê-lo, mas pela profundeza do olhar
limpo  adivinha-se que é homem que viu muitos lugares e muitas
almas. E que sabe alguma coisa acerca das fomes que consomem
as criaturas  transviadas pelas veredas do mundo e da vida.

Por três dólares, comprei um cartucho de castanhas que recolhi
na concha das mãos com a emoção de quem segura um recém-
nascido. Minto, só agora reconheço que aquilo não era um
cartucho de castanhas mas sim um rutilante  poema que se
escondia aos olhos menos atentos. Três dólares por um poema tão
belo. Mas que pechincha!

Pelo  sorriso enigmático que lhe arqueou os lábios  e lhe acendeu
fogueiras nos olhos, desconfio que o vendedor-poeta adivinhava
a razão da minha emoção e que me lia descaradamente na alma
como num livro aberto.

A avaliar pela fraca afluência de compradores, pode o negócio
ser fraco e de pouco futuro, mas enquanto durar,  estou certo  que
o malandro  se deve  divertir à farta, lá isso deve.
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Foto da semana

Estas são de graça...

De onde se originou a vida?
Esta questão até hoje está em aberto no meio científico. O único
consenso é que a vida mais primitiva que se conhece são
algumas bactérias, próprias de ambientes com altas tem-
peraturas.

Por que sentimos sono após as refeições?
Aquela vontade de dormir após as refeições acontece porque
nosso organismo sofre algumas alterações depois que comemos.
Uma delas é o aumento das concentrações de glicose no sangue
(glicemia), que leva a uma menor atividade de alerta. Temos
um centro no sistema nervoso central responsável pela vontade
de comer. Essa região fica localizada próxima ao centro que
controla o estado de alerta. Assim, depois de consumir alimentos,
o aumento da glicemia estimula o sono. Também podemos
sentir sono depois de comer muito. Isso porque a informação de
saciedade que é levada ao cérebro nos faz perder o estado de
alerta. Um terceiro motivo é que o organismo passa por ritmos
biológicos que variam durante o dia. No meio do dia (ou hora
do almoço) temos um declínio desses ritmos. A dica para não ter
tanta vontade de dormir é diminuir o consumo de alimentos que
promovam elevada concentração de glicose no sangue (como
doces, geléias e mel) e dar preferência a alimentos de baixo
índice glicêmico (pães integrais, arroz, feijão e lentilha).

Quantos litros de água há nos oceanos?
Na matemática das águas, os números são os seguintes: 71% da
superfície do planeta Terra são ocupados por água. Deste
percentual, 97% constituem água do mar, o que equivale a pouco
mais de 1,368 bilhão de quilômetros cúbicos. Entre os quatro
oceanos existentes, o maior é o Pacífico, com 707,6 milhões de
km3 de água. Em seguida vem o Atlântico, com 323,6. Depois é
a vez do Índico, que tem 291 milhões de km3 d’água. O Antártico
tem 28,8 milhões e o menor é o Ártico, com 17 milhões de km3.

Os últimos adeus a Carla, grande trabalhadora do
restaurante Chez le Portugais, que regressa ao seu país
segunda-feira.

A Avó Micas está na rua muito atrapalhada
- Que se passa senhora?
- Perdi um caramelo...
- E isso lá tem importância?
- Se tem! Tem os meus dentes agarrados.

Um alentejano apanhou um comboio, para regressar à terra.
Sentou-se numa carruagem que ía completamente vazia. A
determinada altura começa a chover, e ele começou a ficar
molhado, porque o tecto da carruagem, tinha um grande
buraco, e chovia lá dentro como na rua. Chega o revisor, que
vê o alentejano completamente encharcado, e a carruagem
vazia e diz-lhe:
- Então homem, você está todo molhado?!
- O que é que você quer? - responde o alentejano - O comboio
tem um buraco no tecto!
- Bem vejo - responde o revisor - mas porque é que você não
muda de lugar?
- Atão e troco com queim?

P: Porque é que as loiras não mentem?!
R: Porque mentir é uma coisa que só os animais racionais têm
capacidade de fazer.

Harry Potter e o Cálice de Ouro

Este é o quarto ano de Harry Potter (DANIEL RAD-
CLIFFE) em Hogwarts, e também o ano em que vai decorrer
o prestigioso torneio dos Três Feiticeiros, para o qual o jovem
se vê misteriosamente seleccionado apesar da sua pouca
idade e experiência.

O torneio Três Feiticeiros é uma emocionante competição
internacional que vai colocar Harry a competir contra
estudantes mais velhos e mais experientes de Hogwarts e de
duas escolas de feitiçaria rivais situadas na Europa.

Entretanto, apoiantes de Lord Voldermort (RALPH
FIENES), o inimigo de Harry Potter, lançam uma onda de
medo e pânico através da comunidade de feiticeiros quando
a sua Marca Negra queima os céus no decurso do Cam-
peonato do Mundo de Quidditch. Esta é a sua forma de
assinalar o retorno de Voldemort ao poder.

Mas estas não são as únicas notícias a causarem ansiedade
ao jovem feiticeiro: ele ainda tem que conseguir um par para
o Baile Yule de Hogwarts...

A Lenda de Zorro
Depois de lutar para que a Califórnia se torne o 31º Estado

da União, Zorro (Banderas) deve cumprir a promessa que fez
à sua mulher Elena (Zeta-Jones): desistir da sua identidade
secreta e levar uma vida normal, como Alejandro de La Vega,
junto da sua mulher e de Joaquin, o filho de ambos.

Mas tal não vai ser possível, pois as mesmas forças que
conspiraram para impedir a integração da Califórnia nos
Estados Unidos, planeiam agora desencadear uma ameaça
guardada em segredo há mais de 500 anos. Uma ameaça que
pode mudar para sempre o curso da história.

E apenas Zorro a pode deter!

Quem são eles

Esta foto foi tirada em 1973. Quem são eles?

Sabia que...

Jovens em Acção festejaram
10 anos ao serviço dos jovens

Miguel Felix

No passado dia 19 de Novembro, os Jovens em Acção, um grupo
de jovens na comunidade portuguesa de Santa Cruz, celebrou o
seu décimo aniversário de existência. Esse grupo foi criado em
Agosto de 1995, e sempre esteve implicado na nossa comunidade.

Em 10 anos, o grupo Jovens em Acção realizou vários projectos
que sempre tiveram boas críticas e apoios na comunidade. O
último projecto realizado por esse grupo foi o filme 1953-Cais de
Esperança, que apresentava a chegada dos primeiros pioneiros
portugueses ao Canadá. Antes desse projecto, o grupo realizou

várias peças de teatro, que apresentavam as mais importantes
cenas da história religiosa. Eles estiveram sempre prontos a apoiar
a comunidade, nomeadamente a sua ajuda para a “Operação
Solidariedade Portugal” ou a festa para recolher fundos para a
Indonésia. Antes da festa, houve uma missa em honra desse grupo,
onde o senhor padre José Maria Cardoso desejou uma boa
continuação e desenvolvimento do grupo.

A festa foi um êxito, todos os convidados ficaram surpreendidos
com o serviço recebido durante o jantar. A equipa da cozinha tinha
como responsável Henrique Laranjo, que com a sua arte e bons
sabores, deliciaram os convidados. O pessoal gostou muito da
carne de porco à portuguesa, assim como da famosa “pêra
bêbeda”. Muitos convidados de honra estiveram presentes na
festa dos primeiros membros, nomeadamente o Cônsul de Portu-
gal em Montreal, o Dr. Carlos Manuel Folhadela de Macedo
Oliveira.

No início da festa, a responsável do grupo, Leonilde Raposo,
entregou um ramo de flores à Elisabete Marques, que sempre
esteve presente com a sua ajuda. O padre José Maria Cardoso
efectuou o brinde durante a festa, com Porto de honra para este
grupo. O conjunto Pre-Ex tocou fantasticamente, com uma sala
toda encantada. A festa acabou com a entrega de um prémio à

responsável dos “Jovens em Acção”, que leva sobre os seus ombros
o grupo há mais de 10 anos.

Felicitações ao grupo pela bela organização e pelo grande
trabalho realizado durante esses anos, que foi das peças de teatro

até às participações das Jornadas Mundiais da Juventude,
passando pela realização de um filme. Bravo e desejamos muitos
mais anos de vida a este grupo de Jovens em Acção.
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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

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

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
514.844.0161
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

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

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

514.862.2319

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

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

[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

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                  351-1716

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

†
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

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

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

Retalhos das minhas férias
São Miguel e sua gentes

Mario Carvalho

Que sensação estranha se vive dentro de nós, quando  o avião
se prepara para aterrar no aeroporto João Paulo II em Ponta
Delgada! De um lado, aquela alegria de chegar e, por outro lado
o medo de aterrar, a vizinha ao lado com o terço na mão ,beija a
cruz e intensifica a sua oração, baixam-se as luzes e na escuridão
da noite avistamos umas luzes lá ao longe-é a cidade de Ponta
Delgada!

O avião mal acaba de aterrar, todos batem palmas, é grande
ansiedade de chegar ao fim são e salvo, vale a pena bater palmas
quando tudo termina bem,  ainda não estava completamente
imobilizado o avião quando muitas pessoas se levantam para
recuperar os seus sacos de viagem, é para aquele que mais pode,
todos queiram ser os primeiros a ver os seus familiares que estão
logo ali à sua espera.

Depois de recuperarem suas malas, aí sim abre-se aquela porta
e do outro lado já cansados de esperar, nos acolhem de braços
abertos entre sorrisos e lágrimas, as pessoas que mais gostamos
e admiramos os filhos da nossa terra, os avós dos nossos filhos, para
muitos era a primeira vez ao fim de muitos anos, que tinham a
felicidade de beijar e abraçar os seus familiares. Meu Deus que
alegria é aquela que sentimos quando após alguns anos
regressamos à nossa terra, as estradas  limpas e floridas curva após
curva, finalmente a nossa aldeia está à vista e na berma do caminho
alguém reconhece o carro e levanta a mão para saudar quem vai
lá dentro, é um sinal de boas vindas, afinal toda a aldeia sabe que
estamos para chegar. Na manhã seguinte a vizinhança vem nos
cumprimentar e saber noticias dos seus familiares que ficaram no
Canadá. Durante a noite, vão chegando ao porto os pescadores de
barrete na cabeça, camisa de xadrez,  bota de borracha, cigarro
no canto da boca e um saco na mão com a merenda, debruça-se
à borda do barco à espera dos com-panheiros para arriar o barco
e seguir o rumo do pesqueiro na esperança de apanhar peixe,
porque o pescador se não apanhar peixe, não ganha nada e só tem
despesas. Pela estrada fora mal nasce a madrugada, segue em
cima de um cavalo o lavrador de barrete na cabeça: vai
cantarolando, com destino ao pasto para ordenhar as vacas. Na

aldeia mal nasce o dia é um tal buzinar, é o vendilhão de peixe, o
padeiro, o homem da fruta, o da carne e por aí fora até ao final do
dia com o vendedor ambulante de roupas para todos os gostos e
tamanhos. No fim da tarde  chegam os primeiros barcos, alguns
tiveram mais sorte do que outros ,não desanimam; afinal estão
habituados, amanhã é outro dia e se Deus quiser irão ter mais
sorte, é assim que se fala em cima do cais. À noite juntam-se no café,
bebe-se uma cerveja fala-se uns e com outros e assim se passa o
serão na aldeia. Já passa da meia noite, quando o vizinho sai da sua
casa a chorar, acabou de receber um telefonema da esposa que
está em Lisboa, com o filho que nasceu com problemas de saúde,
foi operado e não resistiu acabou por morrer, tento-lhe aconselhar
mas não consegue esconder o desespero, não tem sido fácil a sua
vida, perdeu um irmão muito jovem, em 1997 na catástrofe da
Canada da Igreja Velha, morreu a esposa uma filha, o pai e a mãe,
para além de muitos primos, sobreviveu ele e uma filha, agora que
refez a sua vida e o primeiro filho do segundo casamento acaba por
morrer. Mas que sorte!!! Os mais novos, perderam a sua
identificação, muitos estão endividados segundo aquilo que nos
dizem e com falta de trabalho. O Euro tirou a noção do valor que
o escudo tinha e o orgulho de ser Português, porque ser português
no passado era trazer gravado no peito o escudo de Portugal. Estão
endividados porque gastam mais do que aquilo que ganham , não
se privam de ter um telemóvel, de saírem à noite de carro para
assistirem aos festivais de musica nas diferentes freguesias,
regressando a casa às tantas da madrugada e ao preço que está
a gasolina mesmo se a entrada é livre, o serão fica caro na mesma.

Muitos conseguem tudo isto porque vivem em casa dos pais e
não têm de assumir as despesas do dia a dia.

De madrugada num jardim da Cidade de Ponta Delgada, um
grupo de jovens a falar inglês, bebem umas cervejas e fumam,
desesperados pelo destino que lhes foi reservado, foram
repatriados do Canada e dos Estados Unidos da América, entre
álcool, droga e roubo vão passando os dias, um responde não ter
nada a perder ,porque  perdeu tudo o que mais gostava a família
e a terra que o vi crescer, e assim vão vivendo as gentes da ilha,
felizes com lágrimas.

Entrevista com a mãe
do pequeno Cristo

Maria Calisto

Prometemos uma fotografia do pe-
queno Cristo, mas o menino  (uma linda
criança) não queria que a foto fosse
para o jornal nem a televisão. Ele disse
que não se importa de falar da sua
doença, de estar com o publico, mas que
não queria que os outros meninos da
escola (portuguesa e francesa) sou-
bessem da sua história através o jornal.
Ele quer compartilhar com o publico ao

vivo, mas não quer ser considerado como um artista. Por respeito
ao seu pedido, fizemos uma entrevista com a mãe. Posso vos dizer,
que nunca tive uma entrevista tão difícil, com tanta emoção.
Durante a entrevista olhava para o menino e só queria chorar. No
final tive um beijo deste menino aos olhos de campeão.

VP: Como foi a vossa chegada aqui a Montreal?
Mãe: Chegámos em 1999, e no início tudo se passou muito bem.

Nós estávamos a fazer a nossa vida como todo o imigrante.
VP: Como souberem da doença do menino?
Mãe: Cristo foi sempre uma criança muito forte e inteligente. Um

dia ficou muito diferente, não era o mesmo menino. Depois de
alguns exames no hospital, há dez meses atrás, os médicos viram
que ele tinha um cancro. Chorámos muito, mas quando vimos o
Cristo, tivemos fé em Deus. Ele é uma criança com muita coragem,
e esta coragem faz dele uma criança muito forte. Ele tem a fé de
que vai sair desta experiência como um grande vencedor.

VP: Não deve ter sido fácil, como pais, de dizer a um filho
de oito anos que ele tem uma doença terrível. Como ficou o
garoto e os irmãos?

Mãe: Os pequenos compreenderem bem. Não foi nada fácil dizer
a verdade, mas todos tratam o Cristo com respeito e carinho. A
família ficou mais unida. Ele fala da sua doença, faz perguntas, vai
a escola. Quando está cansado dos tratamentos ficamos com ele
em casa. Quando ele tem os seus tratamentos no hospital, fica o dia
em casa. Os professores sabem e ajudam muito. Mas os amigos na
escola, não estão muito ao corrente.

VP: Como estão a decorrer os tratamentos do pequeno
Cristo?

Mãe: A primeira parte do tratamento, já acabou. Mas os médicos
dizem que têm de aumentar os tratamentos. A doença dele é muito
grave. Por enquanto não sabemos se o Cristo vai sair desta e de
quanto tempo os tratamentos vão levar. Temos fé em Deus.

VP: O que pensa da ajuda da comunidade?
Mãe: OBRIGADO A TODOS: ao senhor Torres, à senhora

Fernanda (professora) e à comunidade pelo carinho e ajuda.
VP: O que pensa desta festa  para ajudar a sua família?
Mãe: (lágrimas nos olhos) Estamos muito agradecidos ao senhor

Torres, que também é pai da família, desde o primeiro encontro
ele sentiu a nossa dor, sente o que nós sentimos. Ele é um anjo que
apareceu no nosso caminho. Que Deus abençoe o senhor Manuel
Torres. E a senhora Fernanda, e claro, a toda a comunidade aqui
presente e aqueles que derem seus donativos. Que Deus vos
abençoe pela GRANDE AJUDA

VP: Mais uma vez muito obrigada, muita sorte e força neste
momento tão triste e esperamos todos que o menino Cristo
fique melhor para sempre. O nosso jornal estará sempre ao
lado do Cristo.

Mãe: (grito do coração) Que Deus abençoe todos vocês pela
ajuda. MUITO OBRIGADO

A Voz de Portugal estará aqui para vos ir informando de
como o menino Cristo vai reagindo e que esperamos consiga
ganhar esta luta. A todos muito obrigado pelos donativos.

Rosa Carreira
1927 - 2005

Faleceu em Montreal, no domingo 20 de Novembro de
2005, com 78 anos de idade, Rosa Carreira, natural de
Barrenta, Alvados, Porto-de-Mós, Portugal, esposa do
já falecido Abílio Carreira, ex-proprietário do Restaurante
La Cabane, e mãe do já falecido Nuno.

Deixa na dor seus filhos Martinho (Judite Castela),
Américo (Zurita Reis), Eugénio (Maria Martins), Maria
e Rui (Brenda Knox); seus netos Elizabeth, Deborah,
Jessica, Marc, Andrew, Amanda, Pamela, Whitney e
Anthony, e seus cônjuges respectivos; seus bisnetos Melinda, Bryan e
Rebecca, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar ontem, 22 de Novembro, na Missão Santa Cruz, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi
a sepultar.

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

Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.

Padaria Medeiros
(514) 277-9290

EMPREGOS

Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

ALUGA-SE

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

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

Padaria e pastelaria à venda, com
mais de 40 anos de serviço. Mais de
$300 000 em equipamentos.
Rendimento e vendas: mais de $1
milhão por ano. Preço $ 650 000.
Para informações (514) 867-2260

Clube Mount-Royal
Precisa-se empregado de mesa
com alguma experiência e que fale
um pouco de francês e inglês, que
seja honesto e trabalhador.
Oferecemos boas condições de
trabalho e excelentes vantagens
sociais.

Para informações,
comunicar com João

Fonseca pelo telefone
(514) 842-5454, ou pelo

fax (514) 849-9605.

Precisa-se costureiro (a) para
lavandaria em Longueuil, para
pequenos consertos e para atender
ao balcão. (514) 246-9895

Aluga-se 3 1/2. Livre em Dezembro
ou Janeiro. $480 por mês. Situado na
Rosemont. Sítio tranquilo.

(514) 328-8740Precisa-se de senhora para tomar
conta e limpar uma casa. Tempo
inteiro (segunda à sexta-feira).
Nenhuma criança para guardar. Deve
ter experiência e ser honesta.
(514) 886-1021, (514) 738-3901,

(514) 738-5241

VENDE-SE

Portugal: Nova Revisão em Baixa das
Previsões de Crescimento
Esta semana foram conhecidas as novas previsões de crescimento
para Portugal, para 2005 e 2006, publicadas pelo Banco de Portugal
e também pela Comissão Europeia.
A tónica comum a ambas as previsões é uma nova revisão em baixa
do crescimento para 2005, o qual deverá situar-se abaixo dos 0.5%
divulgados em Junho deste ano. Segundo o Banco de Portugal, a
riqueza produzida em Portugal (o Produto Interno Bruto – PIB) deverá
crescer apenas 0.3%, enquanto a Comissão Europeia prevê um
crescimento de 0.4%. Independentemente da ordem de grandeza, o
principal resultado é que, após a recessão de 2003, a economia
portuguesa deverá crescer muito abaixo do potencial (cerca de 2%)
e mesmo do crescimento previsto para a zona euro (1.9%), confirmando
um ano mais de divergência face à média europeia.
Segundo o Banco de Portugal, uma parte importante da revisão em
baixa das previsões de crescimento decorre dos novos dados do
comércio externo, os quais revelam um muito menor crescimento das
exportações. Todavia, as importações foram igualmente revistas em
baixa, pelo que o contributo total das exportações líquidas das
importações para o crescimento fica basicamente inalterado. O
investimento deverá registar uma maior contracção.
Portugal – Cenário Macroeconómico, 2004 - 2005

Fonte: Banco de Portugal, Comissão Europeia, Novembro de 2005

Apesar da revisão em baixa das previsões de crescimento pelo Banco
de Portugal, o cenário continua a ser de uma aceleração da actividade
no decurso do segundo semestre deste ano, que se deverá acentuar
em 2006. O Banco de Portugal não divulga novas previsões para o ano
de 2006, devendo apenas fazê-lo no Boletim Económico de Inverno,
a divulgar no primeiro trimestre de 2006. A sua previsão de Junho era
de que a economia crescesse 1.2% em 2006, mas deverá ser revista
em baixa.
Como mencionado, o Banco de Portugal menciona como importante
factor de revisão da previsão de crescimento, e também como factor
de incerteza, a evolução das exportações em 2005, as quais se têm
caracterizado por uma forte desaceleração, apesar do maior crescimento
da economia mundial.
O Banco de Portugal menciona como razões a sucessiva deterioração
da competitividade externa da economia portuguesa, através de um
maior aumento relativo dos custos unitários do trabalho (o que decorre
de aumentos salariais, apesar de baixos do ponto de vista histórico,
acima dos ganhos de produtividade da economia). A essa situação
acrescem as alterações ocorridas em 2004 e 2005, com o alargamento
da União Europeia a Leste e com a liberalização do comércio de têxteis,
a partir de 1 de Janeiro de 2005.
Os novos estados-membros do Leste Europeu têm uma estrutura de
exportações muito similar à portuguesa, com a adicional de terem
custos do trabalho mais baixos. Por sua vez, a China conseguiu
duplicar a sua importância enquanto fornecedor de produtos têxteis à
Europa, com a sua quota de mercado a aumentar para mais de 20%,
entre 2004 e 2005. O sector têxtil representa cerca de 15% das
exportações totais de Portugal.
Relativamente às outras componentes da procura agregada, o consumo
privado deverá ainda registar um crescimento forte, embora em
desaceleração, após o forte crescimento registado no primeiro semestre
de 2005. Por um lado, há um efeito de base negativo, resultante da maior
despesa das famílias verificada no início de 2005, devido ao aumento
da taxa do IVA para 21%, que levou à antecipação da aquisição de
automóveis em Junho, e que já começou a ser reflectido numa queda
das vendas de automóveis no segundo semestre.
Por outro lado, o orçamento das famílias deverá estar sob maior
pressão, na medida em que o desemprego atingiu um novo máximo de
7.7%, no terceiro trimestre, a par de aumentos salariais mais moderados.
Adicionalmente, as taxas de juro já iniciaram uma ligeira tendência de
subida, o que agrava ligeiramente os custos associados ao crédito à
habitação.
Relativamente ao investimento, o Banco de Portugal estima agora uma
maior contracção do mesmo. Isso é consequência de maior incerteza
relacionada com, por um lado, a forte subida dos preços do petróleo
ocorrida em 2005, a que se associaram, por outro lado, os desequilíbrios
da economia portuguesa, nomeadamente o défice orçamental.
Com efeito, os receios quanto ao défice previsto de 6.0% do PIB para
2005 e os riscos associados à execução orçamental para 2006,
nomeadamente em termos de potenciais novos aumentos de impostos
e cortes na despesa de investimento do Estado terão resultado num
adiamento das decisões de investimento das empresas.
As previsões da Comissão Europeia são muito semelhantes, apontando
para uma recuperação do PIB apenas em 2006, apesar de uma
desaceleração do consumo privado e estagnação do investimento.
Nesse ano, o PIB poderia crescer 0.8%. O facto de o crescimento se
manter abaixo do potencial implicaria um novo aumento do desemprego,
o que contribuiria para aumentos salariais moderados e uma recuperação
da competitividade das exportações nacionais.
A Comissão Europeia divulga igualmente as primeiras estimativas para
2007, quando o PIB poderá crescer 1.2%, já com uma recuperação mais
nítida do investimento, mas também do consumo privado. Nesse ano,
o contr ibuto das exportações l íquidas das importações para o
crescimento seria mais negativo, já que as exportações poderiam
estabilizar, enquanto as importações poderão mesmo acelerar, devido
à recuperação da procura interna.
Em consequência, o défice externo poderá, ainda segundo a Comissão
Europeia, manter-se elevado, em torno de 8% do PIB, uma indicação
igualmente dada pelo Banco de Portugal, apesar de não dar previsões
para esta variável.

Precisa-se costureira (o) com
experiência, para reparações de
todo o género. Tempo parcial.
Possibilidade de tempo inteiro. Em
Laval. (450) 625-1556

Vendedor (a) para loja no centro da
cidade, para trabalhar com o público
e com a caixa registadora. Falar
francês e inglês. Ter completado o
secundário 5. Damos formação.
Tempo parcial ou inteiro. Pessoas
sérias. Sílvia (514) 842-2921
Pessoa para trabalhar num café-bistro
situado na rua Ontario.

Telefonar (514) 721-7755
ou CV por fax: (514) 523-2288

Pessoa para administração e
supervisão de um imóvel. Pessoa
“bricoleur”. Apartamento fornecido e
salário. Para pessoa séria.

(514) 845-2348 ou
(514) 367-7368 #82

Procura-se pessoa com experiência
para cuidar de senhora idosa doente.
$10.58 por hora, 40 horas por semana.

(514) 867-6271

4 1/2 todo renovado, num duplex.
Saídas para máquinas de lavar e
secar. Aspirador central. Sítio
tranquilo. Perto de todos os serviços.

(514) 389-4843

4 1/2 em St-Michel, na rua Legendre
com a 2ª Avenue.

(514) 387-2091

Cottage à venda, perto de todos os
serviços. $210 000. Visita l ivre
domingo, 27 de Novembro, das 14h
às 16h. 5993, Av. Magnan, em St-
Hubert.

SEM agente. (450) 445-8254

Lugares disponíveis
 Infantário à noite, no bairro Rosemont.
Chamar par o (514) 593-9331

INFANTÁRIOS
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O Conselho Mundial das Casas dos Açores
Em reunião magna
na cidade de Winnipeg

António Vallacorba

O Conselho Mundial das Casas dos Açores (CMDC) esteve
reunido este ano de 11 a 13 do corrente em Winnipeg, Manitoba,
sob a presidência da Casa dos Açores de Winnipeg (CAW), de que
José Santos é presidente do Conselho de Administração.

Com forte participação das demais congéneres, a Casa dos
Açores do Quebeque (Caçorbec) - registe-se - esteve representada
na pessoa do seu antigo presidente e actual secretário, Damião
Sousa, com o qual trocámos impressões sobre tal acontecimento,
na rúbrica “Crónica Insular”, da programação portuguesa da
Rádio Centre-Ville, durante o que, anunciou, também, a sua
candidatura a presidente do Conselho de Administração da
Caçorbec, em eleições para tal agendadas para o dia 27 do
corrente. (Ver detalhes em outra local).

A atribuição a Pedro Resendes - Pauleta - a título extraordinário,

de uma medalha de mérito do CMCA pela “forma briosa como
prosseguiu a sua carreira, divulgando os Açores como poucos o
fizeram, orgulhando os Açoreanos de todo o mundo”, foi uma das
mais singulares conclusões da VIII Assembleia-Geral da CMCA,
a par da constatação da falta de participação dos jovens nas
actividades de cada uma das Casa dos Açores e da incapacidade
destas em “fazer crescer o interesse dos jovens na sua vida
associativa”, bem como de “responder às necessidades específicas
desses jovens”.

Conforme foi divulgado pelo Damião, a data da realização desta
Assembleia-Geral do CMCA foi escolhida de modo a facilitar a
presença da responsável da Direcção Regional das Comunidades,
dra. Alzira Silva, em todas as Semanas Culturais das Casas dos
Açores de Winnipeg, do Ontário, da Nova Inglaterra e do
Quebeque, organizadas praticamente a seguir umas às outras.

Só que, e por muito estranho que pareça, a Semana Cultural da
Caçorbec nunca chegou a realizar-se.

Para além da dra. Alzira Silva, participaram ainda o dr. J. P. da
Silveira Carvalho, embaixador de Portugal em Otava; o prof. dr.
José Carlos Teixeira, docente da Universidade de Okanaga,
Colúmbia Britânica; Paulo Jorge P. Cabral, cônsul-honorário de
Portugal em Winnipeg; e o engº Manuel A. Cansado, presidente
da SATA-Air Açores e com o qual, em outro âmbito, foram
debatidos alguns dos problemas que afectam  as várias
comunidades de açorianos nas ligações aéreas daquela companhia
para ou da Região.

Para Damião Sousa, esta foi uma das mais bem sucedidas
reuniões a que tem assistido, quer no primor da sua organização,
quer na hospitalidade e demais cortesias com que todos se viram
rodeados, tendo dispensado ainda um elogio muito especial para
o bom entendimento que notou entre todos os membros da Casa
dos Açores de Winnipeg, a colectividade anfitriã.

Finalmente, foi resolvido que o próximo Conselho será
extraordinariamente realizado nos Açores, a ser realizado pela
Direcção Regional das Comunidades, a qual se disponibilizou para
o efeito, sob a presidência, a título interino, de João Pacheco.

Uma visita de Paulo da Costa
na Universidade de Montreal

Kathy Santos

A Secção de Estudos Portugueses e Brasileiros da Direcção de
Programas de Línguas e Culturas Inglesas e Estrangeiras e o
Departamento de Literaturas e Línguas Modernas da Faculdade
das Artes e Ciências da Universidade de Montreal promoveram,
no pretérito dia 2 de Novembro, um encontro com o poeta Paulo
da Costa preenchido com a leitura de poemas do poeta e um de-
bate, animado por Luís Aguilar. O evento decorreu na simpática
e acolhedora sala Carderera da Universidade de Montreal que se
tornou pequena para acolher, estudantes, convidados e
professores em dia de greve de professores, mas acabou por tornar
o ambiente mais íntimo, para a leitura e comentários de alguns
poemas do último livro de Paulo da Costa, Notas de Rodapé, único
que o autor escreveu em língua portuguesa e que, apesar de
incluir os seus primeiros poemas, é o seu último livro e único em

Língua Portuguesa.
Pretendeu-se, acima de tudo, com este encontro, dar a conhecer

à comunidade montrealense, em geral e à comunidade lusófona
e universitária, em particular, a obra do escritor português no
estrangeiro, dos mais premiados. Com efeito, o seu primeiro livro
de contos, The Scent of a Lie, foi publicado em 2002, tendo sido
galardoado com o Primeiro Prémio do Caribbean & Canada Com-
monwealth Writers Prize 2003 e em 2002, com o W.O. Mitchell City
of Calgary Book Prize. Foi vencedor do prémio Cannongate 2001
para o conto, no Festival Internacional do Livro de Edimburgo –
Escócia. A sua poesia e prosa foram galardoadas com o 1� Prémio
ProVerbo - 2003.

Paulo da Costa tem prontos outros livros em Português, mas
encontram-se no prelo: As Borboletas de Prudêncio Casmurro e
Rosas, Lírios e Crisântemos (contos e poemas), Eco(lógico) e O
Perfume da Mentira (ficção).

Os seus trabalhos de ficção e poesia estão traduzidos em Italiano,
Esloveno, Espanhol, Servo e Português.

A antologia de poesia que acaba de sair, a comemorar o décimo

aniversário da morte de Ken Saro Wiwa contém um dos poemas
de Paulo da Costa em Inglês, sobre as minas de Angola. Por seu
turno, a revista literária britânica Granta também vai publicar um
conto do autor, na sua antologia de novos valores literários da
Língua Inglesa, antologia essa que sairá em 2006.

Paulo da Costa explicou que esta compilação de poemas e prosas
é o resultado da viagem que fez à volta do Mundo, trabalhando
aqui e ali, durante dois anos.

Paulo da Costa nasceu em Luanda (Angola) e viveu a sua
juventude em Vale de Cambra, na Beira Litoral (Portugal), reside,
desde 1989, na costa Oeste do Canadá, anteriormente em Calgary,
mas agora em Vitória, na Columbia Britânica. Questão inevitável
para os angolanos que frequentam o Mineur en langue portugaise

et cultures lusophones era a de saber se Paulo da Costa se sente
acima de tudo, angolano, português ou canadiano. Respondeu que
se considera 100 % de cada uma dessas nacionalidades e que a sua
identidade não é por exclusão, mas, pelo contrário, envolve a
complexidade de todas essas dimensões. E continuou, dizendo que
gostaria de viver num mundo que envolvesse todas as heranças, em
que se falassem três ou quatro línguas, sem que se sentisse que alguma
delas estivesse a prejudicar as outras. Este seu desejo exprime-o bem
no poema intitulado Bifocal  que, de facto, são dois poemas, um
Inglês e outro Português, mas em que todas as palavras são
partilhadas pelas duas línguas. Com esta fusão de palavras em
várias línguas, Paulo da Costa tenta mostrar-nos as pontes que nos
unem e sejam motivo de inspiração para as nossas comunidades
que estão sempre à procura, mais do que aquilo que nos une, o que
drasticamente nos separa.

A segunda leitura foi a do poema Gelo Canadiano, no qual se
inscrevem as suas recordações, da primeira vez que chegou ao

Canadá, num gélido mês de Dezembro.
- Porque decidiu vir viver para Calgary? Perguntam-lhe. Paulo da

Costa refere uma viagem à volta do Mundo em que Cupido se
meteu pelo meio. Conheceu uma canadiana que o trouxe pelo
coração até estas gélidas terras, por onde se perderam os irmãos
Côrte Real. Quis, por outro lado, ficar na costa Oeste, porque é mais
selvagem e torna-se mais próximo da sua África: o poder da terra
está presente no dia à dia. Mesmo tendo saído de Angola aos 5 anos,
diz estar bastante ligado e marcado pela cultura da terra onde deu
os primeiros passos, sentiu os primeiros odores marítimos e
balbuciou as primeiras palavras na língua de Pepetela. É por isso
que necessita de estar perto da natureza. Hoje vive em Vitória,
que fica perto do mar, um elemento que também é essencial ao seu
bem-estar, influência esta da sua vivência em Portugal. Também
é para ele um dos melhores sítios para escrever, pois todos os
sentidos ali se activam.

A literatura e a arte da escrita são, para Paulo da Costa, um
laboratório onde pode desrespeitar as regras e as normas de uma
língua, corrompendo-a para criar neologismos e outras rupturas
linguísticas. Hoje em dia, essa é uma tarefa essencial de um escritor,
disse ele, pois a unificação e oficialização das línguas torna
impossível a sua sobrevivência. Lembra-se, a propósito Cardoso
Pires: Uma das maiores ambições num escritor é corromper a língua.

Acha bonito o calão e a gíria, considerando, igualmente, que a
linguagem tem sempre sentidos ideológicos que um escritor deve
conhecer para poder brincar com ela. Um escritor, que o poeta diz
fazer justamente isto, é Mia Couto, que é uma fonte de inspiração
para o que escreve: Estamos criando uma língua apta para o futuro,
veloz como a palmeira, que dança todas as brisas sem deslocar seu
chão. Língua artesanal, plástica, fugidia a gramáticas.

Uma outra questão incontornável, foi a de saber quando
descobriu que era artista. Contou que, aos 11 anos, um professor
notou a qualidade dos seus textos e disse-lhe que tinha um dom
e que devia trabalhá-lo. O escritor acha importante que cada um
de nós se capacite a viver a sua paixão. E muito reconhecido se
sente, por fazer o que mais gosta. Assim foi para o seu primeiro livro
de contos, The Scent of a Lie, duplamente premiado. Apesar de todo
o reconhecimento que granjeia aqui no Canadá, os seus trabalhos
ainda não são reconhecidos em Portugal. Paulo da Costa diz que
as comunidades imigrantes ainda têm, perante o país de origem,
um estatuto de menoridade cultural. Paulo da Costa só tem
contado até agora com o apoio do governo canadiano. No fim é o
que se passa com muitos artistas nesta sina nossa de se ser
português, primeiro ser-se reconhcido lá fora e só depois no nosso
“exigente” país – lembra o professor Luís Aguilar e cita alguns
nomes que vão de Manoel de Oliveira, a António Damásio,
passando por Lobo Antunes e Saramago.

A semente e o fruto
Victor Hugo

Uma das paixões da minha juventude, era viajar. Conhecer
mundo e conviver com pessoas doutras raças.   A minha primeira
viagem, foi ao Brasil, onde permaneci alguns anos. Dizia-se que no
Brasil o racismo não existia, pois negros e brancos viviam juntos,
essa era a aparência, mas na prática era o contrário. Quando havia
escolha, era sabido para onde ia a preferência. Mais tarde fui até
à África Portuguesa, onde o racismo e a descriminação tiveram as
consequências que todos conhecemos, e depois na Africa do Sul
onde reinava o “apartheid” e onde verifiquei a atitude dos
“africaners” que devem ser os maiores racistas da terra. Depois fui
até à Europa e na Alemanha, onde o nazismo ainda tinha vestígios,
com os alemães que se consideravam seres superiores, nos viam
e consideravam como um monte de porcaria. Convivi com muitos
franceses e até com espanhóis, de onde dizem que não vem, nem
bom vento, nem bom casamento.

Penso que ninguém deve ter ficado indiferente aos trágicos
acontecimentos ocorridos na Europa, principalmente na França.
As declarações do Ministro do Interior puseram óleo no fogo e
acenderam o rastilho duma bomba que mais tarde ou mais cedo
deveria explodir. É evidente, que os actos cometidos, são
injustificáveis e os pobres serão os mais prejudicados, mas eu creio
que devemos ir mais longe na avaliação e na origem destes
acontecimentos. Penso que isto é o fruto duma sementeira que
vem sendo feita há vários anos. Não fazer a integração e não
aceitar os que são diferentes deu este resultado. Deus ao criar o
mundo não pôs fronteiras. Todos somos irmãos e cidadãos deste
planeta. A globalização é uma realidade que não pode ser
invertida. O motivo que leva as pessoas a abandonar a terra onde
nascem é querer fugir da miséria e melhorar a sua condição de

vida, que deve ser um direito sagrado. Nós os portugueses, que
somos alguns milhões, deixámos a nossa terra, sabemos bem o que
é emigrar.

A Europa e especialmente a França, não tem sabido fazer a
integração dos emigrantes, especialmente dos africanos e dos
magrebinos, que são os mais visíveis.

Numa viagem ás Antilhas Francesas, onde as pessoas gozam dos
mesmos direitos que em França, pude verificar o sentimento que
os Antilheses têm com os Franceses. Há um ditado interessante
que diz o seguinte: quando alguém quiser enriquecer
rapidamente deve comprar um francês pelo justo valor, e depois
ir vendê-lo pelo preço que ele pensa valer. Talvez que aqui
encontremos a razão de alguns acontecimentos.

Enquanto os homens e as mulheres, não se convencerem, que
os humanos são todos iguais e que todos temos os mesmos direitos
e enquanto não substituirmos o racismo e a discriminação pela
aceitação, pela fraternidade e pela amizade, vamos vivendo num
mundo onde o medo e a insegurança se vão sobrepor  à paz e à
tranquilidade.
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«Continuamos a depender
de nós próprios» (Paulo As-
sunção) Paulo Assunção não se
atemoriza com a situação delicada
do FC Porto na Liga dos Campeões.
O médio brasileiro, que tem merecido
a confiança de Co Adriaanse, acredita
na vitória sobre o Rangers e confessa
que, uma vez nos «oitavos», tudo
será possível.

Roberto Carlos sai em defe-
sa de Luxemburgo e Perez
Roberto Carlos acredita que o Real
Madrid pode regressar às vitórias, na
partida de amanhã, frente ao Lyon,
referente à 5.ª jornada da Liga dos
Campeões depois da pesada derrota
com o Barcelona (3-0).

Figo integra eleitos de Mancini
 O médio português, que atravessa o
melhor momento desde que chegou
ao Inter, faz parte dos convocados
para a partida de quarta-feira com o
Artmedia Bratislava, para o Grupo H
da Liga dos Campeões.

Adriano e Argel apontados
como dispensáveis no Cruzeiro
O avançado Adriano e o defesa Argel,
duas «caras» bem conhecidas do
futebol português, não têm sido opção
para o técnico do Cruzeiro, Paulo
César Gusmão, pelo que a imprensa
brasileira aponta para a saída.

Bolton entra na «corrida» por
Roy Keane. O Bolton, através do
seu «manager» Sam Allardyce,
assumiu  interesse em contratar o
médio irlandês Roy Keane, que na
semana passada rescindiu contrato
com o Manchester United.

Blatter questiona hinos an-
tes dos jogos das selec-
ções. O presidente da FIFA, Joseph
Blatter, mostrou-se aberto à possi-
bilidade de suprimir os hinos nacionais
habitualmente entoados no início dos
jogos das selecções.

«Se não me querem, dei-
xem-me sair» (Pinilla) Pinilla
está farto com a situação no Sporting.
Habitualmente relegado para o banco
de suplentes, o jogador nem sequer
fez parte dos convocados para o
encontro de domingo ante o Penafiel.
Foi a «gota de água» para despoletar
o pedido para sair do clube já na
reabertura do mercado de trans-
ferência.

«Queremos estar na final»
(Quaresma).Ricardo Quaresma
está optimista para o jogo de hoje
com o Rangers. O internacional
português acredita que o FC Porto
tem todas as condições para
assegurar a vitória e assume, desde
já, o desejo de marcar presença na
final da Liga dos Campeões.

«O Benfica não está
minimamente preocupado
com gesto de Nuno Gomes»
(Veiga) O director-geral do Benfica
assumiu que os campeões nacionais
não estão «minimamente preocu-
pados com o gesto» do avançado,
que apontou para o braço esquerdo
simulando alegado «doping» dos
jogadores do Sp. Braga. José Veiga
voltou ainda a tecer duras críticas
aos árbitros dos últimos três jogos.
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A luz é do Braga
Nunca seria fácil, mas a vitó-

ria do Braga sobre o Benfica
teve o seu quê de dramático
pela catadupa de aconteci-
mentos nos últimos minutos.
Depois de recuperarem de 0-1
para 2-1, os minhotos, já nos
descontos, sofreram o empate
num penálti que não existia e
chegaram ao triunfo num lan-
ce irregular. Duro teste para o
coração dos adeptos que estive-
ram no “Municipal”. Saíram
felizes os bracarenses, tão líde-
res quanto antes - porque FC
Porto e Nacional também ven-

ceram -, mas de moral inchado
pela persistência na procura de
um triunfo que mereceram.
Koeman estará ainda a fazer
contas, pela derrota, claro, mas
também pela aposta arriscada
de utilizar jogadores que, defi-
nitivamente, não estavam recu-
perados. Simão valeu zero nos
45 minutos que actuou; Quim
comprometeu de facto. O pri-
meiro golo terá sido um erro
que acontece; já no terceiro
fica a ideia, a cada repetição das
imagens, que Quim não desvia
tanto quanto precisava a bola

porque não teve forças para
isso... E haverá preço a pagar já
depois de amanhã pela even-
tual utilização dos jogadores?

Obviamente, os adversários
nada têm a ver com a situação,
mesmo que dela beneficiem. O
Braga leva agora oito pontos de
vantagem sobre o Benfica; o FC
Porto - que goleou a Académica
numa boa exibição dos seus
argentinos - seis, tal como o
sensacional Nacional, que sur-
preendeu o Rio Ave, em Vila do
Conde. A equipa da Madeira
justifica atenção maior e para a
próxima sexta-feira está a agen-
dado o Nacional-Braga...

Por tudo isto, quase passou
despercebido o triunfo do Spor-
ting em Penafiel e foi impor-
tante. Porque também os leões
ultrapassaram o Benfica e por-
que Paulo Bento somou a se-
gunda vitória consecutiva e o
terceiro jogo sem perder. Tran-
quilamente, vai subindo na
classificação.

Destaques na jornada tam-
bém para o Guimarães, que
bateu o Gil Vicente; o Boavista,
que derrotou o Leiria e igualou
o Benfica na tabela; melhor
ainda o Setúbal, que bateu a
Naval, na Figueira da Foz, e
está no quinto lugar.

Curiosidade
Os dois golos que Paulo Santos sofreu frente ao Benfica foram

quase tantos como todos os que o Setúbal permitiu nas onze
jornadas já disputadas. Até agora, o líder era também a defesa
menos batida; perdeu o estatuto para os bravos de Norton de
Matos, que protestam pelo que lhes é devido no final de cada mês
sem jamais deixarem que o seu brio profissional seja beliscado:
seguem no quinto lugar, à frente do Benfica e com os mesmos
pontos do Sporting. Ah, e só sofreram três golos.

Liga de honra
Tuo igual

Um dos encantos do futebol é o inconformismo. Na nossa vida,
podemos acomodar-nos a tudo e mais alguma coisa, mas, quando
nos sentamos numa bancada, esperamos sempre que uma equipa
lute por algo mais, como uma projecção do que só remotamente
se sonha para a vida real. No campeonato real da Liga de Honra,
ontem, terminou quase tudo igual, o que representa uma
frustração para os homens que entram para o relvado. Da
bancada, os empates no topo e no fundo da tabela até podem ter
parecido males menores: quem se sentou disposto apenas a não
voltar a casa derrotado saiu contente, mas quem todas as semanas
luta por mais qualquer coisa chegou ao fim da 11ª ronda com um
irritante sabor a pouco. Na frente, Beira-Mar, Covilhã, Estoril e
Olhanense empataram; aparentemente, estão na mesma, na
tabela, mas, na prática, perderam. Perderam a oportunidade de
se distanciarem, sensação especialmente ingrata para o Estoril, a
quem a vitória teria permitido igualar o segundo classificado. No
fundo mais fundo da tabela, a ironia chega a ser cruel para
Moreirense, Ovarense e Chaves: pontuaram em jogos com
desempenhos quase heróicos, como o do guardião flaviense, Riça,
protagonista do nulo imposto ao Olhanense, e tudo o que
ganharam foi a união em mais uma semana trágica de aflição,
numa época em que a zona de segurança se conta a partir do
distante 12º lugar.

Como em todas as histórias - do futebol à realidade pura e dura
-, fazer a diferença é possível. Vizela e Gondomar saíram
vencedores diante de Marco e Feirense, respectivamente, mas foi
preciso marcar à farta para para conquistar um pouco de paz, no
meio da tabela, tal como o Leixões na ressaca da visita do Maia e,
acima de todos estes, o Barreirense, que pode sonhar toda a
semana com a vitória que o fará saltar para a zona tranquila. Já só
faltam três pontos... e depois mais. Sempre mais.

Scolari disponível para ceder
jogadores aos sub-21 para o Europeu

Luiz Felipe Scolari, seleccionador de Portugal, reafirmou  a
disponibilidade para ceder jogadores utilizados na fase de
apuramento para o Mundial de 2006 à selecção de sub-21, que
disputa o Europeu da categoria em Junho do próximo ano.
Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol disputa com
a congénere italiana a organização do evento. A decisão será
conhecida em meados de Dezembro.

«Estou consciente da importância que o Europeu de sub-21
pode ter para Portugal, sobretudo se for disputado entre nós.
Desde já, disponibilizo ao seleccionador de sub-21, Agostinho
Oliveira, todos os jogadores que participaram na campanha do
apuramento, e procurarei encontrar outras opções com vista ao
grupo que tenho de formar para a fase final do Mundial», começou
por dizer o seleccionador nacional ao «site» da F.P.F,
acrescentando: «São dois grandes objectivos do futebol português
e não quero beneficiar um em detrimento do outro. Aliás, os
próximos torneios jovens, da Madeira e Vale do Tejo, poderão
servir de prospecção de jogadores que possam entrar nas opções
da Selecção Nacional de Sub-21, ou mesmo de preparação da
equipa para o Europeu»

Adjunto turco demite-se depois
de apanhado pelas câmaras

Mehmet Özdilek, treinador adjunto da selecção turca, pediu esta
terça-feira a demissão depois de ter sido comprovada, através de
imagens, a sua implicação nos incidentes com jogadores suíços, em
Istambul, depois do final do encontro da segunda mão do play-off de
apuramento para o Campeonato do Mundo. A Suíça qualificou-se
para a Alemanha apesar da derrota por 4-2.

O técnico tinha sido nomeado para o cargo a 1 de Julho. As fotos
publicadas na imprensa mostram Özdilek a dar um pontapé no
futebolista helvético Valon Behrami

Chelsea contrata
miúdo-maravilha de 16 anos

O Chelsea chegou a um acordo com o OFK Belgrado para a
transferência do médio de 16 anos Slobodan Rajkovic por cerca
de três milhões de euros. O clube sérvio já confirmou, através do
director-geral Vladimir Bulatovic, a venda do jogador, uma das
grandes promessas do futebol do país. Rajkovic ficará até ao final
da época 2006/07 no OFK Belgrado, porque só pode candidatar-
se a uma licença de trabalho em Inglaterra a partir dos 18 anos.
Curiosamente, o internacional sub-21 treinou nas camadas jovens
do Arsenal no último Verão e tinha vários clubes interessados na
sua contratação. Mourinho antecipou-se à concorrência.

Tribunal da Relação confirma pena aplicada
a Vale e Azevedo no «caso EuroÁrea»

Sabia que o pior ataque fora
de casa só marcou na Luz?

Vale e Azevedo viu,  o Tribunal da Relação de
Lisboa indeferir o recurso apresentado pela sua
defesa à pena de seis anos aplicada ao ex-
presidente do Benfica na sequência do «caso
EuroÁrea».

José António Barreiros, advogado de João Vale
e Azevedo, manifestou a intenção de apresentar
novo recurso, desta feita para o Supremo Tribu-
nal de Justiça, de acordo com informação
adiantada pela agência Lusa. Recorde-se que, na
primeira instância, o antigo dirigente encarnado
havia sido condenando a um ano e meio de prisão,
com o colectivo de juízes do processo «Euroárea»
a fazerem cúmulo jurídico com a pena de quatro
anos e meio aplicada a Vale e Azevedo no «caso
Ovchinikov», da qual o arguido se encontra em
liberdade condicional.

Vale e Azevedo foi considerado culpado da

prática de três crimes de falsificação de docu-
mentos, no «caso EuroÁrea», mas absolvido das
acusações de branqueamento de capitais e
peculato, vendo-se livre de pagar a reclamada
indemnização cível ao Benfica, de cinco milhões
de euros. O clube da Luz também vai interpor
recurso, face a esta decisão.

«Sinceramente, não tinha reparado nesse
aspecto. É algo que temos de procurar corrigir,
mas penso que não é muito preocupante. Nos
jogos fora de casa, tivemos vários oportunidades

de golo, mas não conseguimos marcar. Curio-
samente, os únicos golos e a única vitória foi no
Estádio da Luz, num jogo em que fizemos uma
grande exibição e em que tudo correu bem para
nós. De resto, temos tido uma grande
infelicidade. São coisas do futebol», procura
justicar Carlos Carneiro, admitindo a sua parcela
de respon-sabilidade: «Sendo o ponta-de-lança da
equipa, tenho responsabilidades, como têm os
meus companheiros, mas é preciso ver que tenho
os mesmos golos marcados, dois, que os pontas-
de-lança do líder do campeonato, o João Tomás
e o Bevacqua, do Sp. Braga».

Uma das armas do Gil Vicente de Ulisses
Morais são, pelo que foi possível perceber no
arranque da temporada, os lances de bola
parada, de onde surgiram grande parte dos golos
da formação gilista. Nos últimos jogos, a lógica
inverteu-se. Carlos Carneiro admite que a equipa
«trabalha muito os lances de bola parada, mas os
adversários também já estão a habituar e en-
contrar respostas para isso». «Em Penafiel, por
exemplo, os golos que marcámos foram de bola
corrida. O que importa é que a bola entre e só
precisámos de um bom resultado, porque
estamos a trabalhar bem», garante.

Liga dos Campeões
Hoje - 23 de Novembro

FC Porto - Rangers
14h30 no Champs
Lille (Fra) - Benfica

    0     -     0

Manchester U. - Villarreal
    0     -     0
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Fórmula 1: Fisichella (Renault)
ficou sem carta de condução

Giancarlo Fisichella, piloto de Fórmula 1 da
Renault, ficou este domingo com a carta de
condução apreendida por conduzir em exces-
so de velocidade. O italiano foi interceptado de
madrugada pela polícia, a 148 km/hora, numa
zona (arredores de Roma, Itália) em que o
limite máximo era de 60.

Curiosamente, Fisichella participa numa

campanha de segurança rodoviária e, inclusive,
esteve esta semana num programa de televisão
para pedir prudência aos jovens condutores.

O piloto desculpou-se dizendo que regressava a
casa preocupado com o filho, depois de a mãe lhe
ter ligado a dizer que este estava com bastanta
febre.

14H30*
16H15*
16H30*

15H30*
14H15 -

- RTPi                 * SportTV
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