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Imigrantes ganham menos
2,6% que os portugueses

Costuma dizer-se que os imigran-
tes vêm fazer o trabalho que os
“nativos” não estão dispostos a
fazer. E aceitarem fazer o mesmo
trabalho em troca de uma remu-
neração mais baixa. Um estudo (im-
migrants’ earnings and workplace
characteristics) realizado com base
nos quadros de pessoal de 2000 por
três investigadores da Faculdade de
Economia do Porto, publicado no
início do ano, vem demonstrar isso
mesmo: em Portugal, os imigrantes

recebem, em média, salários infe-
riores em 2,6% face aos trabalha-
dores nascidos no país que desem-
penham funções idênticas nos
mesmos locais de trabalho. Esta
discriminação apresenta diferentes
graus de intensidade consoante o
nível de rendimentos dos trabalha-
dores. A maior discriminação faz- se
sentir no terceiro decil da distri-
buição - numa fila de 10 trabalha-
dores construída por ordem

Cont. na pág. 2

Entre Janeiro e Setembro morreram 608 pessoas
São menos 210 mortos do que no

passado ano, mas os números ainda
assustam. Morreram 608 pessoas
nas estradas entre Janeiro e Setem-
bro. Este e outros números foram
lembrados, a respeito das comemo-
rações do dia Mundial em Memória
dasVítimas da Estrada. Do que fica
dos trágicos acidentes, Valter Vina-
gre, fotógrafo, captou alguns memo-
riais de beira de estrada, agora
compilados em fotografia, num livro
lançado.

No total, 49 imagens fazem o
retrato dos locais de Norte a Sul,
onde alguém já teve um acidente
fatal. “Penso que as imagens podem
‘bater’ em algumas consciências.”
Algumas das fotografias da obra
“Para” (Assírio e Alvim) estiveram
em exposição em Vila Real, no

âmbito da celebração do dia.
Menos vítimas
Dados do Observatório de Segu-

rança Rodoviária revelam que a
melhoria dos números da sinis-
tralidade se fez sobretudo à conta da
redução do número de vítimas mor-
tais nas estradas nacionais, com
menos 85 mortos, nos Itinerários
Principais e Complementares, com
menos 51 mortos, e nos arrua-
mentos, com menos 43 vítimas
mortais. Manuel João Ramos, presi-
dente da Associação de Cidadãos
Auto-Mobilizados reconhece que
houve uma “redução” das vítimas,
mas lembra que o número de “pon-
tos negros” continua a aumentar,
apesar das melhorias feitas em
algumas estradas perigosas.

Menos mortos, o mesmo drama
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Efemérides

Pensamento da semana

22 de Novembro

Agenda comunitária

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana:
Entrevistas com: Damião de Sousa presidente da Casa dos
Acores do Quebeque e Jorge Couto coordenador geral da
II semana cultural Açoriana. Dr. Paulo Teves da Direcção
Regional das Comunidades e do Governo Regional dos
Açores, Marilda Carvalho professora de teatro, Jennifer
Soares participante na semana cultural Açoriana e a crónica
desportiva sobre a atleta Vanessa Fernandes.

Novo serviço oferecido...
Já nos podem nos enviar os seus comunicados
através do nosso site web avozdeportugal.com, na
secção Agenda Comunitária. Para incentivar a
utilização deste novo serviço, os comunicados
enviados pelo site web serão maiores e mais
completos, para vos ajudar a divulgar os seus
eventos comunitários. Enviar antes de segunda.

Necessidade urgente de benévolos na
Sociedade Canadiana do Cancro
A Sociedade Canadiana do Cancro necessita urgentemente de
pessoas que possam oferecer algumas horas por semana para
conduzirem pacientes aos tratamentos nos centros de
radioterapia. Comunicar com a Sociedade Canadiana do
Cancro, ligando para o 514-255-5151, local 2599.
Agradecemos a todos os que possam ajudar.
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1497. Vasco da Gama passou ao largo do Cabo da Boa
Esperança, na sua viagem de descoberta do Caminho
marítimo para a Índia.
1890. Nascimento de Charles De Gaulle (1890-1970), em
Lille, França. Em 1940 recusou a assinatura do armísiticio
da França com a Alemanha nazi, exilou-se em Londres e
com a ajuda da Grã-Bretanha dirigiu as Forças Francesas
Livres na luta contra a ocupação alemã. Dirigiu o governo
francês no exílio e o provisório em França de 1944 a 1947,
sendo Presidente da República de 1959 a 1969.
1963. Morte do presidente John Kennedy (1917-1963),
assassinado em Dallas, Texas, nos Estados Unidos da
América. Foi o primeiro presidente católico dos E.U.A.
1990. A primeira-ministra Margaret Tatcher anunciou a
demissão dos seus cargos políticos após 11 de chefia do
governo britânico.

O povo gosta de luxo; quem gosta de miséria é
intelectual.

(Joãozinho Trinta)

Clube Oriental Português de Montreal
O Clube Oriental Português de Montreal, situado no 4000
Courtrai, tem o prazer de dar a conhecer à comunidade o
resultado das suas eleições, que tiveram lugar no dia 3 de
Novembro de 2006. Presidente, Duarte de Sousa; Vice-
Presidente, Cesário Ferreira; Tesoureiro, Maria Graça
Barbosa; Secretaria, Célia Marques; Relações Publicas.
Natércia Rodrigues; Director Cultural, José Luís Ribeiro;
Directora de festas, Fernanda Dias; Director de Desporto
e Jovens, José Rodrigues; Director da Sede, Carlos Silva e
Director de Quotas, Jorge Matos.

Carrefour des Jeunes Lusophones
O Carrefour des Jeunes Lusophones volta mais uma vez
com o seu serviço de ajuda aos deveres. Este serviço
retomou suas actividades na passada quarta-feira, dia 8 de
novembro. O serviço continua a ser oferecido nos locais da
Missão Santa-Cruz  nas quartas e sextas-feiras das 16h30 às
18h30. Para mais informações contacte-nos através o (514)
274-9320 ou via email : exploretonpotentiel@yahoo.ca.

Associação dos Pais
A Associação dos Pais organiza a tradicional matança do
porco no sábado dia 2 de Dezembro às 19h00 no salão
paroquial da Igreja Ste-Cécile situado no 225, de Castelnau.
Para mais informações ou reservas contactar(514) 495-3284

APC - O dia do sócio
A APC organiza “O dia do sócio” com uma feijoada à
transmontana para o dia 10 de Dezembro pelas 13h, na sua
sede. Também informamos que mais uma vez vamos levar
a efeito a passagem do fim-de-ano, com um requintado
bufete quente e frio e com o conjunto Renovação. Já estamos
a aceitar marcações. Reserve já o seu lugar (514) 844-2269.

site internet:
www.avozdeportugal.com

Imigrantes ganham menos

ascendente, o terceiro decil corresponde ao
trabalhador que ocupa a terceira posição, ou
seja, o terceiro mais mal pago. Aí os imi-
grantes recebem menos 3,6% do que os seus
congéneres, enquanto no extremo mais
baixo o diferencial é pouco superior a 2% e no
extremo mais alto é quase nulo. A menor
discriminação salarial registada entre os
trabalhadores que recebem ordenados mais
baixos deve-se à imposição do salário mínimo,
que obriga as empresas a pagarem o mesmo
aos trabalhadores, independentemente da
sua origem. Quanto à proximidade salarial
registada nos níveis mais altos, esta deve-se
ao facto de os imigrantes em causa serem
geralmente altos quadros, contratados num
mercado competitivo onde não são percep-
tíveis discriminações raciais ou étnicas.No
entanto, apesar de ganharem menos, os
imigrantes tendem a beneficiar mais por cada
ano de antiguidade. Anabela Carneiro, uma
das autoras do estudo, disse ao DN que os
imigrantes “têm um maior retorno salarial pela
antiguidade e maior probabilidade de serem
promovidos no final do ano”. Isto deve-se,
sobretudo, ao facto de a aprendizagem
adquirida por estes trabalhadores no país de
origem não ser geralmente transferível para
o país de destino. Porém, à medida que o
tempo passa, esta maior qualificação
materializa-se no desempenho do imigrante,
que acaba por ser premiado pelo patrão. Por-
tugal é o país que menos discrimina os
salários. Apesar da discriminação clara cons-
tatada neste estudo (disponível na internet),

os autores, Anabela Carneiro, Natércia
Fortuna e José Varejão, assinalam que o
reduzido diferencial salarial vem corroborar
a tese de que Portugal é o país (juntamente
com a Alemanha) que menos discrimina nos
imigrantes no mercado de trabalho. Seguindo
uma base de dados diferente e metodologias
distintas, com efeitos inevitáveis no apura-
mento dos resultados, um estudo intitulado
Divergent patterns in immigrant earnings
across european destinations, de Adsera e
Chiswick (da Universidade de Illinois, nos
EUA), publicado em 2005, estimava em 40%
o diferencial salarial entre trabalhadores
“nativos” e estrangeiros. Porém, esta “taxa de
penalização” variava de forma significativa
consoante o destino dos imigrantes, sendo
Portugal o país onde o diferencial era menor,
de 14,4%, seguido da Alemanha, de 15,3%  .
No caso português, esta discriminação
aumenta de forma significativa quando os
imigrantes são do sexo feminino.Nem o
estudo dos autores norte-americanos nem o
da Faculdade de Economia do Porto avançam
explicações para o facto de Portugal se
encontrar entre os países que menos
discriminam os trabalhadores do ponto de
vista salarial. Para tal, poderá contribuir o
modelo de emprego português, muito
assente em mão-de-obra pouco qualificada e,
como tal, mal remunerada. Curiosamente, o
Luxemburgo surge como o segundo país
onde a discriminação salarial dos imigrantes
- que na maioria são oriundos de Portugal - é
mais elevada.

2,6% que os portugueses Cont.
da pág. 1

11-22-2006.pmd 11/21/2006, 6:47 PM2



A Voz de Portugal
Quarta-feira 22 de Novembro de 2006 3

Breves Portagens sobem cerca de
3% a partir de Janeiro

As portagens das auto—estradas vão sofrer um aumento
médio de cerca de 3% a partir do início do ano. A proposta de
subida média tem por base a inflação homóloga registada em
Setembro, descontando a habitação, segundo adiantaram ao
DN fontes do sector.O índice de preços no consumidor,
descontando a habitação, registou uma subida homóloga de
3,1%, que servirá de base ao aumento médio das portagens das
auto-estradas a partir de Janeiro de 2007. No caso da Brisa, a
proposta entregue a 15 de Outubro tem tido por base a inflação
de Setembro, porque a divulgação dos números de Outubro
é feita no próprio dia limite para a apresentação dos valores,
pelo que não tem sido possível reactualizar todas as contas. É
que uma vez definido o aumento médio anual, as
concessionárias têm de fazer as contas para cada portagem
seguindo a regra de que as subidas terão de ser definidas por
múltiplos de arredondamentos aos cinco cêntimos. Para
cumprir o limite médio de aumentos, algumas portagens
sobem mais e outras não chegam a ser actualizadas. Na
Lusoponte, concessionária das travessias rodoviárias do Tejo
em Lisboa, a actualização anual das tarifas tem por base 100%
da inflação. A taxa que serve de referência é a homóloga de
Setembro, também sem habitação, regra que é, aliás, também
a aplicada às outras concessionárias.

Neste ano, a utilização da inflação de Setembro vai conduzir
a um aumento superior ao verificado no ano passado, que foi
de 2,8%. Se tivesse sido usada a inflação homóloga de Outubro,
a subida seria de 2,7%. Ao contrário do que sucede nos
transportes públicos, em que os aumentos de preços
procuram reflectir a inflação prevista para o ano, e que em
2007 é de 2,1% nas auto-estradas, as actualizações repercutem
a inflação verificada no ano anterior.

Depois de feitas as propostas por cada concessionária, o
Governo tem de dar luz verde.Monovolumes aumentam
portagens da BrisaDesde este ano, em que o aumento das
portagens da Brisa tem sido superior ao inicialmente previsto
no contrato de concessão, que apontava que a subida tivesse
por base 90% da inflação homóloga. Em causa está o
financiamento, via portagens, da decisão do anterior Governo

de reduzir os montantes cobrados aos monovolumes.
A passagem destes veículos da Classe 2 para a Classe 1 das

portagens foi decidida em 2005 e correspondia ao
cumprimento de uma promessa feita à Autoeuropa, fabrica da
Volkswagen que produz este tipo de veículo. Este
compromisso foi um dos argumentos que fizeram parte do
longo processo negocial encetado pelo Governo de Durão
Barroso e que visava assegurar a continuidade da fábrica de
Palmela em Portugal.

A benesse aos monovolumes levou a uma renegociação do
contrato da Brisa, que colocou os restantes automobilistas a
pagar a diferença nas portagens. De acordo com a
renegociação, a Brisa passa a poder aumentar as portagens
com base em 100% da inflação até 2011.

Técnicos vão
ter mais formação
O ministro da Solidariedade e
Segurança Social, Vieira da
Silva, garantiu que o Governo
vai “reforçar os programas de
formação de técnicos para
trabalharem com crianças e
jovens em risco”.

Alberto Costa
critica notícia
O ministro da Justiça considerou
“extremamente irresponsável
levantar suspeitas” sobre a
reunião que teve lugar na
semana passada, entre o
primeiro-ministro, os ministros
da Justiça e das Finanças e o
Procurador-Geral da Repú-
blica. Em causa está a notícia
avançada sábado pelo sema-
nário “Sol”, segundo a qual o
encontro , serviu para discutir
a necessidade de dar mais
celeridade às investigações à
banca na “Operação Furacão”.

Mais parques de
bicicletas em
Lisboa
O partido “Os Verdes” vai
propor à Câmara de Lisboa a
instalação de parqueamentos
para bicicletas na entrada de
serviços públicos, bibliotecas,
escolas e jardins para incen-
tivar o uso das duas rodas.

Criticas
A vereadora do Urbanismo na
Câmara de Lisboa, Gabriela
Seara, considerou injustas as
críticas feitas pela oposição
por ter decidido entregar a
proposta de revisão do Plano
Director Municipal apenas aos
autarcas com pelouro.

Saúde
O director clínico do Hospital
Curry Cabral, Luís Gardete
Correia, considerou, sexta-
feira, que o possível encer-
ramento das urgências da
unidade vai prejudicar o traba-
lho desenvolvido pelos médi-
cos e sobrecarregar outros
hospitais.

Brasil
Carla Sobrado Casalle, 21
anos, estudante de moda
brasileira, morreu de anorexia.
Foi a segunda vítima fatal da
doença esta semana, depois
de a modelo Ana Carolina
Reston, ter morrido de uma
infecção generalizada
provocada pela anorexia
nervosa.

Terrorismo
O primeiro-ministro britânico,
Tony Blair, e o presidente
paquistanês, Pervez Mushar-
raf, comprometeram-se em
Lahore, Paquistão, a reforçar a
luta contra o terrorismo e o
extremismo religioso.

Maioria das vítimas
em Portugal são brasileiras

A maior parte das mulheres vítimas de
tráfico em Portugal para exploração sexual
tem nacionalidade brasileira. São os dados
preliminares de um estudo realizado por uma
investigadora de Coimbra ao qual a TSF já
teve acesso.

Procuram dias melhores em Portugal, mas
acabam por viver assustadas nas malhas da
violência e da chantagem de redes de tráfico
humano difíceis de desmantelar.

«A maior parte delas têm entre os 20 e os
30 anos, e muitas foram iniciadas na prosti-
tuição no país de origem, quando ainda eram
adolescentes. Muitas deixam filhos para
trás», explica Madalena Duarte, responsável
pelo estudo.

A investigadora conta que estas mulheres
têm carências económicas graves e a situa-
ção ilegal que enfrentam em Portugal serve
de chantagem para uma situação de prosti-
tuição que se torna irreversível.

«Quando as mulheres chegam a Portugal
não têm visto, retiram-lhes o passaportes,
exigem-lhes o pagamento de dívidas que vão
aumentando de dia para dia, e depois ficam ao
serviço de vários bares de alterne», conta.

A socióloga explica que estas mulheres
ficam de pés e mãos atadas porque perma-
necem muito pouco tempo em Portugal e não

chegam a criar laços com ninguém. «A maior
parte destas mulheres não fica mais de seis
meses em Portugal para não criarem laços
com ninguém, e também desconfiam muito

da polícia pelo que dificilmente conseguem
pedir ajuda», acrescenta.

A maior parte destas mulheres vem do
Brasil mas também de países da Europa de
Leste como a Rússia e a Moldávia.

LÍBANO
Ministro da Indústria
morto a tiro

O ministro da Indústria libanês, Pierre
Gemayel, foi morto a tiro num atentado no
norte de Beirute, anunciou, ontem, a estação
de rádio do seu partido e a agência oficial
libanesa.

Gemayel, um dos principais colaboradores
do primeiro-ministro, Fouad Siniora, foi
levado de urgência para o hospital mais
próximo do incidente, de acordo com o canal
de televisão libanês LBC e a Voz do Líbano,
mas acabou por morrer dos ferimentos.

O ministro da Indústria, filho do antigo
primeiro-ministro Amin Gemayel, era cristão
e membro do partido Falange - que o avô
fundou - e apoiante da maioria anti-Síria do
Parlamento, envolvida numa luta com as
facções pró-sírias.

Testemunhas disseram que Gemayel foi
assassinado quando seguia de carro no bairro
cristão de Jdeideh, no extremo norte de
Beirute, pelo qual foi eleito deputado.

MATERNO INFANTIL

PSD critica divisão
de Centro do Norte
em três pólos

O PSD diz que
não aceita que o
Centro Materno
Infantil do Norte
(CMIN) seja divi-
dido em três pó-
los, envolvendo
três unidades do
Porto, tal como
pretende a Administração Regional de Saúde.

«A proposta da Administração Regional de
Saúde do Norte (ARS/Norte) não passa de
uma simples requalificação de serviços [do
Hospital de Santo António e da Maternidade
Júlio Diniz] e não corresponde minimamente
à construção do centro materno-infantil do
Norte, prometido há mais de 30 anos»,
afirmou Rui Nunes, anterior responsável da
Entidade Reguladora da Saúde e actual porta-
voz do PSD/Porto para o sector.

A ARS/Norte apresentou no dia 14 os
resultados do estudo realizado sobre esta
matéria, por ordem do Governo, que
determina que o CMIN vai ficar dividido em
três pólos, no Porto, e deverá estar concluído
em finais de 2009 ou inícios de 2010, a um
custo de 27,3 milhões de euros.

A proposta, que se encontra no período de
dez dias de debate público, prevê que o centro
ficará instalado na Maternidade Júlio Dinis, no
Hospital de Santo António e numa estrutura
a construir de raiz junto a esta unidade, em
terrenos do antigo Centro de Instrução de
Condutores-Auto do Porto (CICAP).

«Mas isso não impede o PSD de abrir os
olhos à população, e de salientar que o CMIN
que foi prometido de facto não vai ser
construído», conclui.

CENTROS DE EMPREGO
Número de inscritos caiu 6,5%
em Outubro

No final de Outubro estavam registados
nos centros de emprego do Continente e
Regiões Autónomas 453.028 desempre-
gados, menos 31.702 indivíduos que no
período homólogo. O IEFP refere que se
trata da oitava queda homóloga consecutiva
do desemprego registado. Em termos
mensais, o número de inscritos aumentou 1
por cento, face a Setembro.
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Breves

Progressos canadianos no
mistério do cancro do cólon

Investigadores canadianos dizem ter provas segundo as
quais o cancro do cólon manifesta-se a partir de células cepas
que provêm de tumores. Estes avanços poderiam levar à
produção de tratamentos mais orientados para evitar uma
repetição da doença. A descoberta foi efectuada por uma
equipa do Hospital Princess Margaret de Toronto depois de
tomar células de tumores colorectais implantadas em 17 ratos.
Todos os ratos desenvolveram seguidamente tumores. De
acordo com o Dr. John Dick, não são por conseguinte todas as
células cancerosas que são capazes de manter tumores no
cólon. Segundo o mesmo doutor, as células cepas inerentes ao
cancro do cólon são as que iniciam e mantêm estes tumores.
Depois do cancro dos pulmões, o cancro do cólon é o que mais
mortes causa no Canadá.

Governo canadiano mais vigoroso
no estrangeiro

O governo conservador introduziu um estilo mais robusto
nas suas intervenções na cena internacional, declarou o
primeiro-ministro Stephen Harper, deixando entender que
aos liberais tinha faltado coragem no passado. O Sr. Harper
evocou uma curta entrevista informal que teve com o
presidente chinês Hu Jintao, como prova da sua firmeza. Os
dois homens estavam ao número dos 21 líderes reunidos no
Vietname para a Cimeira da Cooperação económica da Ásia-
Pacífico. Disse ter levantado o caso dum canadiano, Huseyin
Celil, encarcerado em Pequim sem acesso a uma assistência
consular. Alguns dias mais cedo, o Sr. Harper tinha abordado
a pergunta dos direitos da pessoa, as liberdades de imprensa
e de religião, com o primeiro-ministro vietnamita. O primeiro-
ministro também fez alusão às suas declarações públicas na
hora de acontecimentos internacionais passados. Na Cimeira
da Francofonia, em Setembro, o Sr. Harper tinha insistido para
que os outros líderes reconhecessem não somente o destino
dos cidadãos libaneses às tomadas com o conflito Israel-
Hezbollah, mas também o das vítimas israelitas.

UQAM: Demissão do
reitor reclamada
Os decanos das sete faculdades
da Universidade do Quebeque
em Montreal (UQAM) reclamam
a demissão do reitor Roch Denis.
Fizeram este pedido numa carta
enviada ao presidente do
conselho de administração do
estabelecimento. Esta acção
intervém alguns dias após a
divulgação do conselho de
administração sobre a desco-
berta de uma falta financeira de
106 milhões de dólares. Para os
decanos, estas divulgações
provocaram uma ruptura da
relação de confiança entre a
comunidade universitária e o seu
reitor.

Presumido
espião parado
Um homem suspeito de espio-
nagem foi parado no aeroporto
Montreal-Trudeau. O suspeito
utilizava o nome falso de Paul
William Hampel e tentava fazer-
se passar por um cidadão
canadiano. Entrado no Canadá
há vários anos, o homem teria
estabelecido a sua falsa iden-
tidade residindo discretamente.
Os documentos judiciais torna-
dos públicos apoiam que repre-
sentaria uma ameaça para a
segurança do Canadá e que
teria empreendido um acto de
espionagem ou subversão. Os
documentos não permitem
confirmar a naciona-lidade do
indivíduo. O jornal The National
Post declara que se trata dum
espião russo.

Aterragem de
emergência
em Tóquio
A aterragem de urgência de um
Boeing 767 da companhia Air
Canada fez quatro feridos em
Tóquio domingo. O voo 38
assegurava a ligação entre
Shanghaï e Vancouver, mas
deve pôr-se abruptamente no
aeroporto de Narita em razão de
turbulências causadas por
condições meteorológicas
turvas. Quatro membros da
tripulação sofreram feridas
ligeiras, cortes e ferimentos.

Banco do Canadá: Contrafacção
está longe de ser reabsorvida

O Banco do Canadá prevê que as actividades ligadas à
contrafacção vão manter-se a níveis julgados perigosos du-
rante pelo menos três outros anos. Desde 2001, a contrafacção
literalmente explodiu no Canadá para atingir novas cimeiras e
fazer do país um dos piores do mundo no que tem a ver com
dinheiro sujo. Documentos internos obtidos graças à Lei do
acesso à informação demonstram que a contrafacção, desde
anos, excedeu um índice de referência pouco conhecido do
qual se serve o banco central quando o problema atinge
proporções preocupantes, ou mesmo perigosas. O limiar ac-
tual é de 120 falsos bilhetes para cada lote de um milhão
bilhetes em circulação. A proliferação das tecnologias de
reprodução económicas fez do dólar canadiano um alvo fácil
para os falsificadores.

Alegria e consumo
O Pai Natal fez a sua

aparição no centro da
cidade de Montreal sá-
bado, 18 de Novembro,
à frente de 300.000 es-
pectadores. Antes de
ver o homenzinho bar-
budo, os espectadores
tiveram direito a um bas-
tante longo desfile de 13

carros alegóricos, 800 trasgos e fada das estrelas, animado este
ano por Annie Brocoli. O Pai Natal chegou finalmente,
desfilando sobre dois quilómetros da rua Sainte-Catherine,
entre Du Fort e Saint-Urbain. O acontecimento, organizado
pela Fábrica do Carnaval de Quebeque, alegrou as numerosas
crianças que se encontravam sobre o caminho. Esta chegada
do Pólo Norte dá o sinal de partida ao período de consumo que
espera os Quebequenses até ao Natal. Em média, uma família
gastará cerca de
700 $ para as suas
despesas das Fes-
tas.

Os comerciantes
explorem a fundo
com as campanhas
publicitárias nume-
rosas e decorações
atraentes.

Chuva: Ano recorde
em Montreal
Os cidadãos de Montreal pude-
ram aproveitar dos raios do sol
durante apenas três horas nos
últimos nove dias, uma situação
que parece ter caracterizado o
ano 2006. Ele terá sido o mais
húmido desde que se compila
estes dados. A metrópole
recebeu 111.7 centímetros de
chuva desde o dia 1 de Janeiro,
ou seja 140 milímetros a mais do
que em 2005, ano que tinha
estabelecido o último recorde de
precipitação.

José Alberto Reis em Montreal
José Alberto Reis, artista

mais conhecido em Portugal
como “Júlio Iglésias portu-

guês” actuará em Montreal
este sábado, 25 de Novem-
bro, às 20h00 no Plateau-Hall
(parque Lafontaine). Quem é
este artista? Vão aqui algumas
informações que conseguira
achar na Internet.

“Autor, compositor e intér-
prete, tem em casa um peque-
no estúdio, onde passa longas
horas a preparar os seus dis-
cos e espectáculos […] anda
há dez anos a subir aos palcos,
a gravar discos, a coleccionar
sucessos. Dois discos de ouro
e um de prata transportaram-
no para o galarim dos cam-
peões de vendas”. - Revista
Nova Gente.

“Olhos azuis, cabelo casta-
nho […], José Alberto Reis,

um habitante de Guimarães,
desceu à capital, gravou “A-
mo-te” e, tal como D. Afonso

Henriques, há séculos, con-
quistou reinado […] e que os
meios de comunicação abra-
çaram logo à primeira”.

- Rui de Lemos, O Povo de
Guimarães.

Em 1961, nasce em Gui-
marães, no dia 27 de Dezem-
bro, às 08h30, no Hospital de
Guimarães. Em 1974, recebe
como presente do pai um
violão e iniciou as suas aulas
com uma professora brasi-
leira. Em 1977, na Igreja de S.
Domingos, participou no co-
ro e na Igreja de Sta. Luzia,
acompanhando o coro com o
violão.

Em 1982 em casa afastou
os seus móveis do corredor e
fechou as portas, criando um

ambiente de estúdio para
gravar as suas composições.
“Hoje é o dia dos meus anos”
é uma dessas canções que
envia em cassete para Mário
Martins, o maior produtor
nacional de música portu-
guesa. Três meses depois,
recebe um telefonema do
produtor que estava interes-
sado, e incentivou-o a conti-
nuar a compor e a aprender.
Fez, finalmente, em 1983 a
sua estreia.

O seu primeiro espectá-
culo nas festas da cidade de
Marco de Canaveses, onde
interpretou uma das suas
composições, “Nesta tarde
sem fim”, surpreendeu a im-
prensa portuguesa, pelo seu
talento, e muitos falaram de o
regresso do romantismo.
Em 1985, assinou um con-
trato com a EMI-Valentim de
Carvalho. No ano seguinte,
inscreveu-se na Sociedade
Portuguesa de Autores, dan-
do início à sua carreira profis-
sional. Pouco a pouco, inter-
pretou várias canções memo-
ráveis, tais como”Amo-te”,
“Setembro”, “Sonhando” e
“Abraça-me Assim”, que lhe
valeram o seu primeiro disco
de prata.

Vale a pena dar uma vista
de olhos a um grande artista,
vinde directamente de Portu-
gal, sábado, dia 25 de No-
vembro às 20h00, no Pla-
teau-Hall.

Homenagem e
lançamento do livro
de Fernando André
Decorreu no sábado, dia 18 de
Novembro, o lançamento do
livro de Fernando André “Tão
longe e tão perto. Leiam a
reportagem na próxima edição.
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Portugal sentado
Miguel Carvalho

Em Portugal, por tudo e por nada, faz-se uma reunião. Pior:
fazem-se reuniões para decidir o que fazer na próxima reunião.
E assim por diante. Talvez seja por isso que as decisões e as
mudanças tardem. É difícil encontrar alguém disponível entre
reuniões.

Segundo um estudo da Escola de Direcção de Negócios
divulgado recentemente em Lisboa, dois terços das reuniões
não começam à hora marcada. Para isso contribuiu,
certamente, o facto dos portugueses não serem pontuais. O
que se compreende. Para os portugueses já basta chegar ao
sofá ou ao estádio a horas. Era o que faltava preocuparem-se
com isso no resto da semana.

Mas voltemos às reuniões...
O estudo revela que metade das reuniões – mesmo as que

começam a horas, presume-se – não servem para nada. A
outra metade não possui sequer uma agenda de trabalhos
distribuída previamente, o que na gíria dá azo a intermináveis
discussões sobre o assunto predilecto dos unidos às reuniões:
o sexo dos anjos. Se fossem compiladas as reflexões filosóficas
sobre o tema ao longo dos últimos dez anos de reuniões em
Portugal, a Pátria daria à civilização um contributo só
comparável ao dos clássicos gregos.

Como se já não bastasse as reuniões não começarem a horas
e não terem uma agenda, os portugueses descobriram a
versão «Portugal Sentado» do caminho marítimo para a Índia:
quase metade das reuniões com agenda prévia, não
cumprem... a agenda. O que, sendo um convite à criatividade
– fala-se de tudo e de nada – deixa para a próxima reunião a
agenda da primeira reunião.

Nem sempre foi assim, claro
Imagine-se o que seria de nós e da nossa História se ao longo

dos séculos tivéssemos reunido mais e decidido menos. É
verdade que Colombo não chamaria índios aos índios se
tivesse feito uma reunião antes de partir. Mas Vasco da Gama
chegou à Índia, dobrando tormentas e sem qualquer relatório
de um grupo de estudos. O 25 de Abril fez-se. E para isso,
obviamente, fizeram-se reuniões. Mas ninguém encomendou
um estudo de viabilidade económica para saber se a revolução
ficava mais em conta. Como o fascismo decidia por livre e
espontânea vontade do velho de Santa Comba, os governos
democráticos criaram o hábito de reunir por tudo e por nada.
Multiplicaram-se os grupos de pesquisa, de aconselhamento,
de estudos, de reflexão, de crise. Nisso, Guterres foi o maior.
E Santana, um desastre. O primeiro fazia do diálogo uma
beatice ecuménica. O segundo não chegaria a horas nem ao
seu próprio enterro, a menos que fosse no Lux.

Em Portugal, de resto, instituiu-se o hábito de pagar senhas
de presença a iluminados e figuras quase divinizadas,
vulgarmente conhecidos por «especialistas», a quem se
encomendam decisões sobre matérias que os governos foram
eleitos para... decidir. Nas empresas, o caso não muda de
figura. Neste preciso momento em que escrevo, 83567
gestores estão certamente em reunião e outros 78657
mandam dizer que estão porque não querem atender a
mulher. No fundo, estamos todos em reunião. Uns mais,
outros menos. Conforme as necessidades.

Nos governos, nas empresas, anda, pois, a perder-se muito
tempo com reuniões e a decidir pouco. Dou um exemplo: há
anos, muitos anos, que ouço os empresários dizer que Portu-
gal precisa de reformas e os governos a dizer que estão a
prepará-las. Tantas reuniões depois e ninguém percebeu ainda
de que reformas falam uns e outros e, já agora, a razão pela qual
não foram feitas.

No fundo, Portugal gosta de se reunir. Sentar à mesa, mexer
o café, perguntar pela prima, saber como correu o fim-de-
semana e onde vão ser as próximas férias. Pelo meio, os
homens discutem o penalty e as mulheres falam do ginásio ou
da última plástica. Nisto, já foi meia-hora. Como a reunião não
começou a horas nem tem agenda, define-se nesta reunião a
agenda da próxima, a tal onde, finalmente já com a agenda
diante dos olhos, iremos decidir o que, da agenda, pode e deve
ser discutido na próxima reunião.

Apanhados
Rui Costa Pinto

O encontro ao mais alto nível do governo com o Procurador-
Geral da República, na passada terça-feira, que ocorreu na
residência oficial do primeiro-ministro, foi realizado
deliberadamente em segredo.

Basta uma consulta à página oficial da Procuradoria-Geral da
República, para verificar que a agenda oficial de Fernando Pinto
Monteiro apenas regista, no dia 14, uma audiência com
António Garcia Pereira.

O encontro entre José Sócrates e o Procurador-Geral, que
se transformou numa reunião de trabalho depois de ser
conhecida publicamente, ou foi clandestino ou informal.

O caso é grave, em qualquer uma das duas hipóteses, se se
tiver em consideração que o encontro, no qual também
estiveram presentes os ministros das Finanças e da Justiça, se
terá destinado a discutir um inquérito judicial em curso, que
resultou da «Operação Furacão».

A reunião secreta entre José Sócrates e Fernando Pinto
Monteiro é um ataque à separação de poderes consagrada na
Constituição.

Independentemente da eventual interferência política já
aventada pelo PSD, para já importa sublinhar o actual clima de
à vontade entre o poder Executivo e a cúpula do Ministério
Público, que se permite reunir ao almoço, com toda a discrição,
para discutir matérias da mais alta sensibilidade.

A Procuradoria, como se a tragédia não bastasse, sentiu a
necessidade de adiantar que reuniões do mesmo tipo
ocorreram «entre membros de anteriores governos e
anteriores PGR com idênticos fins», tentando justificar o
injustificável.

Ao noticiar que José Sócrates ‘chamou’ o Procurador-Geral
a São Bento, o semanário Sol prestou um serviço relevante,
permitindo constatar até que ponto falta uma cultura de
verdadeira autonomia e independência do Ministério Público.

Resta confirmar se os inquéritos judiciais sobre os casos de
alegado financiamento ilícito partidário, nomeadamente os que
envolvem o PS, entre outros, também fizeram parte da ementa
do almoço em São Bento.

A fazer fé que o Fernando Pinto Monteiro foi recebido com
vista «à análise de meios necessários e indispensáveis a um
combate eficaz à criminalidade económica», não se
compreenderia que o chefe do governo apenas estivesse
preocupado com a banca, ignorando a imagem negativa dos
principais agentes do sistema político.

Que nos espera em 2007?
Luís Delgado

Aprovado o Orçamento do Estado, realizado o Congresso
do Partido Socialista e alterada a normalidade com as
entrevistas de Cavaco Silva e de Pedro Santana Lopes, o País
vai entrar de férias e festas de Natal e Ano Novo, sem grande
preocupação e com o desejo, generalizado, de evitar surpresas
e chatices até 2007, um ano que promete grandes incógni-
tas:1. As contas de 2006 vão mesmo acertar nas previsões do
Governo, Banco de Portugal e algumas instituições interna-
cionais? Está em causa o défice, que parece mais tranquilo,
mas falta saber se o último trimestre teve o mesmo comporta-
mento dos períodos anteriores, e se os tais 1,2 por cento de
crescimento do PIB se vão confirmar. Se olharmos para 2005,
o Governo prometeu muita coisa, e anunciou outra tanta, e no
final o País esteve longe de um bom comportamento. Para
ver.2. O primeiro trimestre também vai mostrar se 2007
arranca bem, na economia, que se anuncia com algumas
preocupações a nível europeu e americano. O Governo,
cauteloso, baixou o PIB, mas manteve o controlo do défice, e
os primeiros meses serão cruciais. É a outra incógnita a
acompanhar.3. Para 2007 estão previstas as reformas mais
complicadas que este Governo iniciou, em particular a da
administração pública, que envolve uma redução dos efectivos.
Será aqui que a dureza das opções do Executivo vai começar
a ter um impacto duro na popularidade do primeiro-ministro,
que já em finais de 2006 mostrou que estava muito longe da
consolidação. É o ano de grandes provas para o maioria e
Governo, sendo que mais de metade da legislatura já estará
cumprida.4. Na oposição espera-se tudo. O PP vai finalmente
encontrar uma saída, e o PSD vai conseguir afirmar-se como
a principal força alternativa? Muito da facilidade do Governo
está na ausência da oposição, que não tem um caminho fácil
nem vive num período de bonança. Mas é nestas alturas que
a oposição se afirma, ou não, e a expectativa é grande. Muito
grande. Se Sócrates tem uma janela pequena para se manter
intacto, o mesmo acontece com o centro-direita, que tendo
apenas governado três anos nesta última década é
culpabilizado por tudo o que correu mal no País. É altura de pôr
as coisas no seu lugar.5. A contestação nas ruas não vai parar, já
que em 2007, e com o novo Orçamento do Estado, cada vez mais
sectores da população - todos os que mexem, ricos ou pobres,
novos ou velhos, activos ou reformados - serão severamente
atingidos em todas as suas actividades. Os portugueses começam
a estar fartos desta pressão contínua, despropositada, inaudita e
descontrolada que os atinge nas suas necessidades básicas e
funcionais. Um dia há uma explosão social e o Governo fica sem
saber o que fazer. A arrogância dos socialistas só tem comparação
com o período que antecedeu a revolta na ponte 25 de Abril. A
partir daí foi o desmoronar da maioria do PSD que vivia na
convicção de que o seu poder era infinito, intocável e de direito
quase divino.6. Na Europa, dois acontecimentos vão marcar
2007: a saída de Blair e as eleições presidenciais francesas, que
têm uma mulher como candidata socialista, o que acontece pela
primeira vez na História, mesmo que não chegue ao Palácio do
Eliseu. Blair sai esgotado e a entrar em contradições permanentes.
São meses penosos, que poderia ter evitado ainda este ano.7.
Bush entra no seu penúltimo ano de Presidência, mas já obrigado
a conviver com a maioria democrata no Congresso, que entra em
funções a 20 de Janeiro e quer uma revolução na política externa.
Não é um bom presságio, diga-se.
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Previsões Astrotarologia por Dra. Maria Helena
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Coordenado por Sylvio Martins

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Sentirá muita facilidade em demonstrar o seu afecto
às pessoas de quem gosta.
Saúde: Controle as suas emoções.

Dinheiro: Deve conter as suas despesas.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 1, 3, 12, 13, 19, 15

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor : Estabilidade a nível emocional.
Saúde : Tendência para andar um pouco descontrolado.
Dinheiro: Fique atento a novas e melhores oportunidades

profissionais.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 7, 8, 1, 33, 9, 6

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor: A comunicação com amigos distantes trar-lhe-á boa
disposição.

Saúde: Vigie a sua tensão arterial.
Dinheiro: Este período adivinha-se complicado a nível financeiro.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 45, 47, 41, 12, 21, 4

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Novos
Planos, Interferências.
Amor : Cuidado com os amores atormentados.
Saúde: Regular.

Dinheiro: Período favorável ao início de novos projectos.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 2, 14, 15, 6, 32, 31

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
Amor : Os seus sentimentos estarão agora mais definidos.
Saúde : Proteja-se do frio.

Dinheiro: Excelente semana para quem não teme as mudanças.
Número da Sorte: 62
Números da Semana: 8, 16, 17, 5, 4, 44

Carta da Semana:  Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: A felicidade e a paixão irão marcar a sua semana.
Saúde : Cuidado com as correntes de ar.

Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa
importante.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 9, 7, 47, 45, 48, 4

Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Projectos
Amor : Período favorável à conquista.
Saúde : Cuidado com o frio, pois o seu sistema respiratório
anda muito frágil.

Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas.
Número da Sorte: 68 Números da Semana: 9, 6, 3, 8, 5, 2

Carta da Semana:  7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Seja mais verdadeiro relativamente aos seus
sentimentos, não viva apenas de aparências.
Saúde: O cansaço poderá tomar conta de si, procure o seu

médico e tome umas vitaminas para revitalizar.
Dinheiro: Não despreze um aviso de um colega de trabalho bastante
experiente.
Número da Sorte: 71
Números da Semana: 8, 13, 15, 45, 8, 7

Carta da Semana:  Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação.
Amor: É possível que receba a notícia de que a sua cara-
metade se vai afastar por algum tempo, por motivos de trabalho.

Saúde: Comece a pensar em consultar o seu médico, pois é possível que
venha a ter alguns problemas a nível ósseo.
Dinheiro: Procure arranjar bons argumentos que convençam o seu chefe
a levar o seu projecto adiante.
Número da Sorte: 63
Números da Semana: 6, 3, 2, 1, 9, 8

Carta da Semana: Rainha de Ouros, que significa Ambição,
Poder.
Amor : Confie inteiramente num amigo de infância
Saúde : Não deixe arrastar um problema de saúde, pois isso

só vai agravar a sua situação.
Dinheiro: O seu trabalho vai ser de tão boa qualidade que todos vão ficar
satisfeitos.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 44, 22, 33, 4, 8, 7

Carta da Semana:  Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor : Ponha de lado todos os complexos e inibições e
entregue-se à paixão.

Saúde: A sorte está do seu lado. Período sem grandes complicações.
Dinheiro: Tudo aquilo a que se propuser, conseguirá concretizar.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 20, 4, 1, 36, 39, 41

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período muito favorável à concretização de uma união.
Saúde : Participe numa modalidade desportiva colectiva.
Dinheiro : Fale com os seus superiores hierárquicos, no

sentido de receber um merecido prémio pelo trabalho prestado.
Número da Sorte: 45
Números da Semana: 4, 2, 8, 11, 33, 5

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
conteudo@mariahelena.tv
Consulte o Site www.mariahelena. tv e obtenha mais informações.

Internet Explorer 7 já disponível
em Português, Françês e Inglês

O Internet Explorer 7 já está disponível em Português,
Françês e Inglês. Desde o seu lançamento, há pouco menos
de um mês, a Microsoft apenas tinha online a versão inglesa
mas, desde quarta-feira já é possível descarregar as edições
noutros idiomas, nomeadamente em Alemão, Francês,
Espanhol, Finlandês e Árabe, para além da já referida versão
em “brasileiro”.

No primeiro dia de Janeiro de 2007 serão lançadas novas
versões do “browser”, desta vez em Italiano, Holandês, Russo,
Sueco, Dinamarquês, Norueguês, Polaco e Hebreu. Só mais
tarde, em data ainda não definida, deverá surgir uma versão em
Português de Portugal.

Há cinco anos que a Microsoft não efectuava nenhuma
renovação significativa no seu browser, pelo que o IE7 veio dar
um novo ânimo em vésperas de se estrear o Windows Vista.
Sem sofrer grandes alterações em termos visuais em
comparação com as versões beta, o Internet Explorer 7 traz
novas funcionalidades, nomeadamente ao nível de segurança,
performance e compatibilidade entre sistemas.

Entre as novas ferramentas é de destacar a capacidade de
navegação por tabs, que permite efectuar várias buscas
simultaneamente e agrupar as janelas e a função “Quick Tabs”
que torna possível visualizar as diferentes pesquisas em
“thumbnails”.

Vista vai mesmo precisar de
software de segurança extra

É o próprio co-presidente da Mi-
crosoft quem o afirma através de um
“post” no blogue da equipa de desen-
volvimento do novo sistema operativo
Windows. “Apesar do Vista incluir de
origem novas funcionalidades de
segurança capazes de aumentar bas-

tante o nível de protecção dos utilizadores, o Windows Security
Center também encoraja muito fortemente o uso de software
anti-vírus adicional”, comentou Jim Allchin no seu último post.

Esta revelação pela voz de um dos responsáveis máximos
da Microsoft acontece na sequência de uma conversa com
jornalistas em que Allchin havia revelado que o PC do seu filho
de sete anos, já instalado com Windows Vista, não precisava de
nenhuma protecção adicional contra ataques maliciosos e vírus
para além da que já vem integrada no novo sistema operativo.

Estas declarações foram interpretadas como uma garantia de
que o Vista não precisaria de ser complementado por nenhum
sistema de protecção adicional o que imediatamente des-
poletou reacções por parte da indústria de segurança.

Agora, Jim Allchin vem esclarecer que os seus comentários
foram tirados do contexto e que os utilizadores do Vista
deverão avaliar os seus riscos e só depois decidir se precisam
de instalar software adicional, sendo mesmo recomendável
que o façam perante as crescentes ameaças que se colocam
a quem navega na net.

PS3 já esta disponível
O PlayStation 3 ou o abreviado PS3 é

um console de jogos da sétima geração
da Sony e o terceiro na série
PlayStation. É o sucessor do
PlayStation e PlayStation 2 e irá
competir contra o Xbox 360 da
Microsoft e o Wii da Nintendo.

O PS3 foi lançado em 11 de Novem-
bro de 2006 no Japão e foi lançado no 17
de Novembro nos Estados Unidos e
Canadá, em Março de 2007 na Europa
e Australásia, e será vendido em duas

configurações iniciais.
Sony oficialmente revelou o PS3 para o público no 16 de Maio

de 2005 durante uma  conferência da E3. Uma versão funcional
do console não estava na E3 em 2005 ou na Tokyo Game Show
em Setembro de 2005, entretanto nos dois eventos as
demonstrações foram feitas por devkits (e.g Metal Gear Solid
4: Guns of the Patriots)e comparáveis hardwares do PC, e
vídeos baseados nas especificações preditas do PS3 foram
produzidas (e.g. Mobile Suit Gundam). Não foi antes da E3
2006 que jogos foram mostrados em sistemas PlayStation 3
reais. Em preparação para o lançamento, a Sony demonstrou
27 títulos do PS3 jogáveis durante a Tokyo Game Show em
Setembro de 2006 em hardwares finais.

O que quer dizer HD-DVD
O HD-DVD  (High Density Digital Versatile Disc - Disco

Digital Versátil de Alta Densidade ou High Definition Digital
Video Disc - Disco Digital de Vídeo de Alta Definição) é um
formato de média óptica digital, desenvolvido como sendo o
primeiro padrão de DVD de alta definição. HD DVD é similar
ao seu competidor disco Blu-ray, que também utiliza o mesmo
tamanho de CD (120 mm de diâmetro) de média de
compartimento óptico de dados e 405 nm leitura de ondas de
laser azul.

O HD DVD é promovido pela Toshiba, NEC, Sanyo e mais
recentemente recebeu o apoio da Microsoft, HP e Intel. O HD
DVD é exclusividade de 3 gigantes dos estúdios de Hollywood:
Paramount Pictures, Universal Studios e Warner Bros. Dos
três, a Universal é a única a apoiar exclusivamente o HD DVD,
a Paramount e a Warner apóiam ambos os formatos
candidatos a serem os sucessores do DVD, HD-DVD e Blu-
ray. Na CES 2006, Microsoft anunciou que haverá um add-on
externo para o Xbox 360 um leitor HD DVD, durante o
primeiro semestre de 2007. Também na CES 2006, as
companhias de estúdio disseram que estarão lançando mais
de 200 títulos que serão habilitados pelo formato até o final do
ano de 2006. Em 31 de março de 2006, Toshiba lançou o
primeiro HD DVD
Player no japão por
934 dólares. O HD
DVD foi lançado
nos EUA em 18 de
Abril de 2006. Os
primeiros filmes (O
Último Samurai, O
Fantasma da Ópera
e Million Dollar Ba-
by, da Warner Ho-
me Video, e Seren-
ity da Universal Stu-
dios) foram lança-
dos no dia 18 de
Abril de 2006.
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 Exuberante convívio dos pauenses de Montreal

“Saudade” é quem chora e ri ao festejar!
António Vallacorba

O subsolo da Igreja Santa
Cruz nunca terá estado tão
elegante como durante a
realização do VIII Convívio
dos Naturais e Amigos de
Água de Pau de Montreal,
sábado passado e perante
uma exuberante enchente
de convivas, certamente
ultrapassando a capacidade
do recinto, tal foi o interesse
que o evento suscitou.

Até pareceu que se estava
numa luxuosa sala de recepções em celebração de um ritual

de bodas nupciais!
Depois, tudo “cheirava” à terra longe e apetecida, nas

vistosas peças de artesanato, as ilustrações, a candura das
pessoas e demais ambiente festivo.

De S. Miguel, deslocaram-se Roberto M. Pereira, presidente
da Junta de Freguesia de Água de Pau e presidente da
Assembleia Geral da Banda Fraternidade Rural de Água de
Pau, e Jorge Alberto B. Almeida, vereador da Câmara Munici-
pal de Lagoa e presidente do Santiago Futebol Clube.

Ambos foram unânimes no seu regozijo por estarem aqui
presentes e nas palavras elogiosas que dispensaram à
organização deste evento, da sua importância para a aproxi-
mação das pessoas, dos laços culturais e do apego à terra natal.

Para Roberto M. Pereira, “o mais importante da nossa terra,
são as pessoas”. Uma terra, aliás, de que se manifestou muito
orgulhoso.

Pelo seu lado, Manuel Torres, presidente deste Convívio,

disse-se muito satisfeito pelo agradado geral da festa,
afirmando ter sido o resultado de muito trabalho e sacrifício,
especialmente quando muitos duvidavam do seu sucesso e
continuidade.

É de registar, também, a larga participação de directores de
outros convívios, de associações e colectividades recreativas
da nossa comunidade, num exemplar gesto de amizade e
solidariedade.

Luis Melo, colaborador da emissão portuguesa da Rádio
Centre-Ville, foi a popular voz durante o desenrolar deste muito
animado e contagiante serão, com um óptimo jantar,

confeccionado pela equipa do José de Sousa e Ângelo de
Sousa, sendo ainda de relevo as vistosas mesas com a mais
variada doçaria.

A exibição de um vídeo sobre Água de Pau, no concelho de
Lagoa, proporcionou um agradável testemunho acerca do
muito que se tem feito por lá, enquanto nos mitigava a saudade
em doces e sentidas recordações da procissão de Nossa
Senhora dos Anjos, padroeira daquela Vila e uma das festas
mais queridas da Ilha de S. Miguel.

“Pelo S. Martinho, castanhas e vinho” e, também, “pelo S.
Martinho, vai à adega e prova o vinho”, dizem bem da tradição
que foi cumprida durante esta noite, com a degustação do
vinho doce, à entrada, e das macias e deliciosas castanhas, logo
após o jantar.

Na parte do entretenimento, aberto por António Horácio,

voz e viola, e Jorge Pimentel, ao acordeão, o espectáculo foi
ainda muito bem preenchido pelo Eddy Sousa, José Furtado,

Arlindo Andrade e o seu conjunto “Origens”, vindos expres-
samente dos Estados Unidos, dando mais do que razões para
os convivas darem largas ao seu entusiasmo durante os
agradáveis momentos de música e do concorrido baile que
preencheram da melhor maneira este aspecto festivo.

Foi, também, neste encantador ambiente que Conceição
Puga, Diana Calisto e Sabrina Baptista festejaram os seus dias
de anos.

Felicitamos a comunidade pauense local por esta encan-
tadora festa, com uma saudação muito especial para a Direcção
deste convívio, constituída pelos seguintes elementos: Manuel
Torres, presidente; José de Froias, vice-presidente; Maria
Pimentel, secretária; Patrícia Pires, tesoureira; e Fátima
Torres, Luis Sousa, Lúcia Sousa, Paulo Sousa, Octávio
Pimentel,  Jorge Pimentel  e Manuel Vieira, todos directores.
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Alex lançou o seu primeiro CD...
Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

Filho de pai madeirense e de mãe
canadiana, o Alex é um jovem de treze anos
que acaba de lançar o seu primeiro CD.
Desde muito novo Alex frequenta uma escola

de dança e participou já em várias produções
de dança, tendo a última sido com a própria
escola de Louise Lapierre e que teve lugar no
teatro Denise Pelletier.

Aos cinco anos começou a estudar canto
com uma grande personagem do mundo da
música, a Sra. Monique Vermont e contínua
ainda a fazê-lo.

Devido à grande facilidade que tem com
línguas( francês, inglês, português, italiano e
espanhol), cantar em qualquer destas línguas
é para ele sempre um prazer. A música não
tem fronteiras. Tanto pode cantar folclore
como um Salsa Latina, ou qualquer outro tipo
de música mas o certo é que ele consegue
fazer o nosso coração palpitar e os nossos pés
mexerem-se.

Graças ao produtor e compositor Hernâni
Raposo e aos  co-escritores Fátima Toste, José
Mário Coelho e Raul Lucas, este CD viu a luz
primeiro em Toronto depois em Montreal,
mais precisamente no restaurante Douro
quarta-feira dia 15 de Novembro. Presentes
estiveram vários familiares do jovem, amigos

e amigas, Francisco Salvador, Conselheiro da
Comunidade Portuguesa, presidentes de
algumas associações e a comunicação social
da nossa comunidade. Um bufete
confeccionado pelo restaurante Douro foi
oferecido aos presentes que encheram à
sala.

Deu-se início ao programa da noite que foi
apresentado pelos amigos Natércia Rodrigues
e Fernando Santos. Eis que Alex entrou em
cena com algumas das suas novas canções.
De salientar que todas as canções, neste
primeiro CD, são em língua portuguesa,  é a
maneira de agradecer ao público português o
encorajamento e carinho que lhe têm
manifestado ao longo dos últimos anos.

Cantar é algo que cada pessoa traz dentro de
si, uma inspiração provida de partes
desconhecidas da alma. O som que a voz com
o canto, traz algo que somente o
subconsciente consegue decifrar. Talvez seja
a expressão do sentimento humano, por meio
de uma melodia que alegra ao mesmo tempo

traz consigo uma mensagem a todos aqueles
que escutam.

O Alex bem demonstra o orgulho de ter
raízes portuguesas tendo mesmo consagrado
uma canção a sua  avó Madeirense que muito
o tem encorajado.

O DJ Xmen, José Carlos Fróias e o vocalista
Duarte animaram este serão tendo o Duarte
felicitado o jovem, como não podia deixar de
ser, também cantou animando este serão que
se prolongou até tarde.

Alex agradeceu a todos os que de uma
maneira ou outra o ajudaram, incluindo os
seus pais, Barbara e José Câmara, família,
amigos, o próprio Douro e La Vieille Europe.
“Vocês são todos fantásticos”, disse.

Os CDs do Alex, dentro mais ou menos
duas semanas vão estar à venda nos centros
portugueses.

Um CD do jovem seria uma óptima oferta
de Natal a oferecer aos seus amigos e
familiares.

A Voz de Portugal deseja ao Alex um
futuro muito risonho.

Houve também um poema
dedicado ao jovem

O Alex é um jovem cantor
Canta muito bem

Qual rouxinol a cantar
É dos melhores que a comunidade tem

Quando passar mais um tempo
Poucos lhe passarão à frente

É muito meiguinho
Amigo de toda a gente.

Só tem 13 aninhos
Feitos há pouco

Lança o seu primeiro disco
Está muito contente
De alegria está louco

Desejo-te imensa sorte
Um futuro de invejar

Tira um curso
Mas não deixes de cantar.

Ana Irpic
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

10

Anedotas do Joãozinho

Assinale a opção correcta:

passo ou paço?

Resposta da semana passada: Severo

Sabe o que quer dizer inusitado ?

a-  O __________da Ribeira foi construído no reinado
    de D. Manuel.
b- Vamos apressar o ___________ para não chegarmos
     atrasados.

frequente
estranho
inseguro

Resposta da advinha da semana passada: A luz

007 - Casino Royale

007 - Casino Royale marca a estréia de Daniel Craig
(Munique) no papel do lendário agente 007. Martin
Campbell (007 Contra GoldenEye) dirige o filme, o 21º
nos 44 anos da franquia. O filme apresenta James Bond
antes de o espião ter a sua licença para matar. Mas isso não
significava que Bond fosse menos mortal e, com dois
homicídios profissionais em um curto período, ele é,
então, promovido à categoria “00”. A primeira missão de
Bond como 007 o leva a Madagascar , para espionar um
terrorista, Mollaka (Sebastien Foucan). Nem tudo sai
como planejado, e Bond decide investigar por conta
própria até chegar ao resto da célula terrorista. Seguindo
uma pista até as Bahamas, ele conhece Dimitrios (Simon
Abkarian) e sua namorada, Solange (Caterina Murino), e
descobre que Dimitrios está envolvido com Le Chiffre

(Mads Mikkelsen), banqueiro de organizações terroristas
do mundo todo. A Inteligência do Serviço Secreto revela
que Le Chiffre planeja conseguir dinheiro em um jogo de
pôquer milionário em Montenegro, no Casino Royale. MI6
designa 007 para jogar contra ele, sabendo que se Le
Chiffre perder, destruirá sua organização. ‘M’ (Judi
Dench) envia Bond sob os olhos atentos da sedutora
Vesper Lynd (Eva Green). Incrédulo a princípio quanto à
possível contribuição que Vesper poderia prestar, o inter-
esse de Bond por ela aumenta depois que eles
sobrevivem juntos a muitos perigos e até à tortura nas
mãos de Le Chiffre. Em Montenegro, Bond se associa a
MATHIS (Giancarlo Giannini), um agente de campo local
do MI6, e Feliz Leiter (Jeffrey Wright), representante dos
interesses da CIA. O jogo prossegue como uma maratona
de golpes baixos e agressões, em que está em jogo o
próprio sangue, até chegar a um clímax apavorante.

Lendas da Minha Terra
Portalegre - Lenda do Pastor da Corrente de Ouro

Há muitos anos, havia, na vila alentejana de Benavila, dois
castelos ocupados por fidalgos rivais: de um lado, um espanhol
poderoso chamado Gonzalez Butrón; do outro D. Pedro de
Miranda. Para evitar distúrbios, estas duas famílias evitavam-
se, esperando, muito embora, cada uma que a outra
abandonasse aquela terra. Nesse sentido, D. Pedro fez saber
a Gonzalez Butrón que deveria ser ele a partir porque ocupava
terra portuguesa. Este conselho caiu, obviamente, mal entre
os Butrón, o que levou o espanhol a engendrar uma vingança.

D. Pedro tinha uma filha de doze anos, a bela Madalena,
admirada por quantos viviam perto dela. Contudo, a jovem não
podia sair dos seus domínios devido às tais rivalidades. Assim,
numa tarde solarenga, Madalena espreitava o campo através
das frestas das janelas do pátio. Parecia esperar alguém, pois
vigiava o interior e o exterior da casa. A donzela amava em
silêncio José, um pastor de quinze anos, endinheirado, mas
sem pergaminhos aristocráticos. Todas as tardes, ao
regressar com o rebanho, ele vinha falar à sua amada. Nesse
dia, José vinha apressado. Madalena foi sorrateiramente ao
seu encontro saber o que se passava. O pastor vinha avisar o
seu pai que Gonzalez Butrón lhe preparara uma cilada junto
à ponte. Madalena pediu-lhe, então, que corresse até ao campo
onde estava o pai e lhe desse tal notícia, mas que não se
deixasse apanhar e, sobretudo, que não revelasse o amor que
os unia. José assim fez. A uns 200 metros da ponte, encontrou
D. Pedro de Miranda que, surpreendido, lhe perguntou:

- O que queres de mim?
José não perdeu tempo.
- Senhor, venho avisar-vos que perto da ponte está preparada

uma emboscada contra vós.
D. Pedro percebeu logo que Butrón estava por detrás de

tudo. Imediatamente mandou um dos criados que o
acompanhava verificar se o pastor falava verdade, mas antes
perguntou-lhe porque o avisara. Atrapalhado, José respondeu
que era português e que D. Pedro estava em perigo. Quando
o criado voltou, confirmou a cilada. Agradecido, D. Pedro tirou
uma corrente de ouro que trazia ao peito e deu-a ao pastor,
dizendo:

- Vai! Hei-de compensar-te melhor!
José retorquiu que tinha o seu gado e a sua casa, apenas

queria a simpatia do pai de Madalena. O fidalgo, contudo,
insistiu:

- Se algum dia precisares de mim, basta que me mostres essa
corrente de ouro.

Entretanto, três anos passaram. O senhor de Butrón vendeu
os terrenos em Benavila a um sobrinho de D. Pedro que
voltara da guerra contra os infiéis. Logo, o fidalgo português
pensou casar a filha com ele. Porém, Madalena amava José. O
único que sabia deste amor era o seu confessor e, como esta
chorava noite e dia, conseguiu que o bispo não autorizasse o
casamento, invocando o parentesco próximo entre ela e o
primo. D. Pedro não ficou satisfeito e fez novo pedido. Porém,
o sobrinho, um homem de poucos escrúpulos, engendrou
outro meio de obter a licença.

Numa noite de Inverno de muita chuva e vento, quando
Madalena se despedira dele para se ir deitar, alguém lhe
comunicou que o primo lhe rondava o quarto. A jovem logo se
fechou à chave. No mesmo instante, começou a ouvir uma
canção conhecida: a música preferida de José. Madalena
correu à janela. No varandim estava o seu amado. Vinha
preveni-la que o primo tinha arranjado uma chave do quarto
dela e que a todo o momento iria entrar para a comprometer
a casar-se com ele. A única solução era Madalena fugir para um
convento e de lá contar tudo ao pai.

Madalena hesitou, mas ao ouvir os passos do primo,
exclamou:

- Vamos descer! Prefiro ficar no convento para sempre a ser
esposa dum homem que detesto!

Entretanto, o primo entrou no quarto, chamou pela jovem.
Como não obtivesse resposta e visse a janela aberta, correu
para ali. Vendo uma corda pendurada e o par de apaixonados
que descia apressadamente, ficou cheio de ciúmes; num acto
de desespero, pegou na espada que trazia e cortou a corta dum
só golpe. Ouviu-se, então, um grito horrível. Madalena e José
tinham caído e encontrado a morte na queda. Os cães
começaram a ladrar, acordando toda a gente. O assassino, ao
fugir, esbarrou ainda com D. Pedro que subia a escada.
Exclamou que tinha impedido uma fuga; depois, saiu e
desapareceu. O pai de Madalena correu para o quarto da filha.
Abeirando-se da janela, viu os dois corpos abraçados sem vida
no fosso do castelo. Gritou aos criados que lhos trouxessem.
Viu, então, ao peito de José a corrente de ouro tão sua
conhecida. Levou as mãos ao rosto e assim ficou à chuva e ao
vento até que o obrigaram a regressar a casa.

Dias depois, no local onde os dois amantes tinham morrido,
D. Pedro mandou erguer uma cruz com a seguinte inscrição:

“José e Madalena. Rezem um padre-nosso por suas almas”.

O Chico vai à farmácia para comprar uma botija.
- Queria uma botija!!
- Lamento mas as botijas esgotaram...
- Que desgraça. E agora? Eu só consigo dormir de botija!
- Olhe porque não experimenta o gato, para lhe aquecer os
pés.
No dia seguinte vai à mesma farmácia, todo arranhado.
- Então o que lhe aconteceu??
- Ó menina nem queira saber...é que apanhar o gato foi fácil
mas enchê-lo de água quente...!

P: Qual é a diferença entre a genialidade e a estupidez ?
R: É que a genialidade tem limites...

Entra um bêbado no autocarro e quando se vai a sentar
quase que se senta em cima do colo de uma senhora e diz
a senhora muito chateada para ele:
- O senhor vai para o Inferno !!!!!
Levanta-se o bêbado e chega-se ao pé do motorista e diz
- Olhe podia deixar-me sair? É que eu enganei-me no
autocarro.

- Oh Zézinho, fizeste um risco no carro do teu pai!
- Não faz mal!! Ouvi dizer que o pai tem seguro contra todos
os riscos!

Sou coisa muito simples,Sou coisa muito simples,Sou coisa muito simples,Sou coisa muito simples,Sou coisa muito simples, mas de muitomas de muitomas de muitomas de muitomas de muito
sentimento,sentimento,sentimento,sentimento,sentimento, sou prenda preferidasou prenda preferidasou prenda preferidasou prenda preferidasou prenda preferida
no dia do casamento.no dia do casamento.no dia do casamento.no dia do casamento.no dia do casamento.
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Lágrima
Cheia de penas

Cheia de penas me deito
E com mais penas

E com mais penas me levanto
No meu peito

Já me ficou no meu peito
Este jeito

O jeito de querer tanto

Desespero
Tenho por meu desespero

Dentro de mim
Dentro de mim o castigo

Eu não te quero
Eu digo que não te quero

E de noite
De noite sonho contigo

Se considero
Que um dia hei-de morrer

No desepero
Que tenho de te nao ver

Estendo o meu xaile
Estendo o meu xaile no chao

Estendo o meu xaile
E deixo-me adormecer

Se eu soubesse
Se eu soubesse que

morrendo
Tu me havias

Tu me havias de chorrar
Por uma lágrima

Por uma lágrima tua
Que alegría

Me deixaria matar

Amor É Água Que
Corre

Amor é água que corre
Tudo passa, tudo morre

Que me
importa a mim morrer
Adeus cabeçita louca

Hei-de
esquecer tua boca

Na boca d´outra mulher

Amor
é sonho, é encanto

Queixa, mágoa, riso ou pranto
Que duns lindos olhos jorre

Mas tem curta duração
Nas

fontes da ilusão
Amor é água que corre

Amor é
triste lamento

Que levado p´lo vento
Ao longe se vai

perder
E assim se foi tua jura

Se já não tenho
ventura

Que me importa a mim morrer

Foi
efémero o desejo

Do teu coração que vejo
No bulício

se treslouca
Onde nascer a indiferença

Há-de morrer
minha crença

Adeus cabeçita louca

Tudo é vário
neste mundo

Mesmo o amor mais profundo
De dia a dia
se apouca

Segue a estrada degradante
Que na boca

d´outra amante
Hei-de esquecer tua boca

Hei-de
esquecer teu amor

O teu corpo encantador
Que minha

alma já não quer
Hei-de apagar a paixão

Que me
queima o coração

Na boca d´outra mulher

Obrigada senhor Presidente
pela sua visita

Maria Calisto

Foi com imenso prazer que encontrei o senhor Roberto
Manuel Pereira de Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de
Água de Pau. O Sr. De Sousa esteve em Montreal neste
passado fim-de-semana para assistir à festa em honra da Água
de Pau realizada pelo Convívio dos naturais e Amigos de Água
de Pau. Foi uma festa muito bonita; até uma senhora lá
presente disse: “Já fui a muitas festas este ano, mas esta é a
melhor do ano para mim. De todas as festas do “Convívio de
Água de Pau, esta é a maior e melhor”.

Foi um homem sem gravata, em calças de ganga, que estava
na sala no domingo, ajudando na limpeza, um senhor simples,
dedicado ao seu povo, e com quem tive um imenso prazer a
discutir sobre a política. A Freguesia de Água de Pau está aos
poucos se transformando numa grande freguesia turística, e
muito mais renovada. Entrou na Junta com a idade de 28 anos,
o mais novo desta freguesia e um dos mais novos dos Açores.
Já está na presidência há nove anos, sempre com novas ideias
para o seu povo. Para ele, a união do povo da freguesia é muito
importante, e ele dedica o seu trabalho exclusivamente ao
povo, ao amor da sua Pátria. Eleito três vezes, o seu objectivo
é de eliminar os grandes problemas da freguesia. Muitas vezes
tem vontade de deixar tudo e partir à descoberta de outros
rumos, de dedicar muito mais tempo à sua vida pessoal, mas
não pode, porque seu povo, sua freguesia contam muito mais
para ele.

O seu maior sonho é deixar um Património na sua freguesia,
para que o povo sinta ainda mais orgulho deste lugar onde
vivem ou já viveram. Desde o seu posse de poder, o
Presidente dedicou-se à divulgação da Terra, aos Museus
(estão quase prontos) às festas da freguesia, a escrever livros
turísticos sobre Água de Pau e, em breve, ela vai estar na
Internet, em Português e em Inglês, para os  imigrantes.

Adorou estar em Montreal – a sua segunda visita à cidade –
mas detesta este frio; ele diz que esta temperatura é de
morrer, é horrível, a pior coisa de Montreal, uma cidade linda
e calorosa.

Agradece ao povo por ter assistido à festa em honra da sua
freguesia e ao “Convívio de Água de Pau” pelo convite. Gostou
muito de ver o calor e a amizade deste Convívio. Na próxima
edição do seu livro, para o ano 2007, vai falar desta festa e, claro,
também nas reuniões da Junta. Pois, a festa estava muito linda,
o calor entre as pessoas era impecável. Acha que existe uma
grande diferença entre os Açores e Montreal: aqui as pessoas
têm um outro ritmo de vida e também têm a Saudade da Terra.

Para terminar, adorou estar aqui, conviver com as pessoas,
associar-se ao Convívio dos Naturais e Amigos de Água de
Pau, que é um grupo “muito fraternal”. Através desta
entrevista, ele gostaria de agradecer o Convívio e recomenda
que nunca parem com esta festa, porque é uma honra para a
freguesia, e quando o precisarem, terão sempre o apoio da
Junta e será sempre um gosto vir assistir à festa de Água de
Pau, que “nunca vai refutar um convite deste Convívio hon-
esto”. E claro que não podia terminar sem ter uma palavra para
o povo, nunca esquecem sua pátria, na educação de seus filhos
falem de donde vieram, levai seus filhos de viajem para
conhecer o cantinho dos seus, e continuem sempre a apoiar
esta festa. Ele gostaria de agradecer a todos pela hospitalidade.
Acha que o povo imigrante é um povo de coragem e de espírito
aventureiro, porque não é fácil deixar os seus, seu país para vir
em busca de outras coisas, em outro país, onde muita coisa
espera por eles. Muito obrigado senhor presidente e até à
próxima. Ao Senhor Torres e ao Convívio, só duas palavras que
tudo querem dizer:

Obrigada e parabéns!

Uma Noite de Fado Estrelado!
O Fado é, hoje em dia, um

símbolo mundialmente reco-
nhecido de Portugal, desde
há muitos anos representado
no estrangeiro por Amália, e
mais recentemente por Dul-
ce Pontes, entre outros. Pelo
mundo fora, ao nome do nos-
so país, associam-se de ime-
diato duas coisas: as toiradas
e o Fado. Adquirindo diver-
sas formas consoante seja
cantado no Porto, em Coim-
bra ou em Lisboa, o Fado é,
por direito próprio, a expres-
são da alma portuguesa.

Nota-se que a todos anos
temos sempre a honra de ter
várias noites de fado durante
este período na nossa comu-
nidade e que há alguns luga-
res mais próprios para este
género de evento como no
Restaurante Estrela do Ocea-
no situado, no 101 rua Rachel
este, onde tem  uma sala per-
feita para estes eventos, o
ambiente bem tradicional a
dar uma força enorme às
pessoas que queiram sentir
Fado como se eles estives-
sem  em Portugal.

Esta alma portuguesa foi
bem representada sábado
passado no restaurante Es-
trela do Oceano com dois
fadistas da nossa comuni-
dade, Jordelina Benfeito e
Luís Duarte, acompanhados
pelo António Moniz,  à

guitarra, e Libério Lopes à
viola.

Luís Duarte foi igual ao seu
talento com 2 fado que real-
mente me impressionaram
pelo seu toque nestes fados
muito difíceis, A Igreja de
Santo Estavão tal como Amar
é água que corre . Tivemos
também a honra de ver mais
o fadista Luís Duarte que o
guitarrista. Também ele elo-
giou várias vezes António
Moniz e Libério Lopes como

um excelente duo e mesmo
pediu a eles o que devia can-
tar. Achando isto um grande

respeito do fadista para os
seus músicos. Também po-
demos notar que já fazem
mais de 33 anos que eles to-
cam juntos e dou-lhes os para-
béns a dois grandes artistas
musicais.

Jordelina Benfeito perten-
ce ao grupo dos artistas portu-
gueses mais populares e re-
conhecidos na nossa comu-
nidade. Canta todos géneros
de fado, bem como música
clássica. Aproximando-se
dos 25 anos como fadista ela
esta em preparação de um

novo CD que vai agradar to-
dos os amadores de fado.
Jordelina Benfeito já se distin-

guiu em vários lugares e há
duas semana ela esteve em
Otava e todos ficaram encan-
tados pela sua força no palco.
Três fadinhos destacaram-se
nesta noite mágica: Valeu a
pena, onde todos ficaram
impressiona-dos pela sua
digressão, Lá-grima e fado
muito triste, e para dar um
toque de alegria, Uma Casa
Portuguesa onde todos esta-

vam a cantar. A surpresa da
noite foi o Padre André Des-
roches que cantou o Fado
Coimbra. Fiquei admirado
pela sua paixão, força e dedi-
cação que ele teve durante
este fado, que não é fácil de
cantar. Em resumo, num am-
biente agradável, um espec-
táculo de classe, com uma
ementa e um serviço impe-
cável todos ficaram muito
contentes e recomendo ao
restaurante Estrela do Ocea-
no para manter  esta  tradição.

Sylvio Martins
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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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
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
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689
514.299.5657

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.
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
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872.1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações
Missão Carismática Int.

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

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

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
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 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    514.277.7778
Eduino Martins  Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
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

RESTAURANTES
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
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO
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UM SERVIÇO DO

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

† José Vieira Fernandes
1914 – 2006

Faleceu em Montreal, no passado dia 14 de
Novembro de 2006, com a idade de 92 anos, o
Sr. José Vieira Fernandes, natural de Ribeirinha,
Pico, Açores, casado com a Sra. Ana Mendonça
Rodrigues, natural de Flamengos, Faial, Açores.

Deixa na dor sua estimada esposa, seus filhos
Ilídio Fernandes (Maria dos Anjos Amaral),
Maria Fernandes (Yves Lefebvre) e Guido
Fernandes (Odette Miron); seus netos Lydia,
Thierry, Yann, Karine e Miguel; seus bisnetos
Miguel, Dylan e Gabrielle; seus irmãos (as), cunhados (as), sobrinhos (as),
primos (as), assim como outros familiares e amigos.

Uma liturgia da palavra teve lugar na capela do Complexo Funerário Magnus
Poirier, presidida pelo Rev. Padre José Vieira Arruda e animada em cânticos
pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção
ao Cemitério Repos Saint-François d’Assise, onde foi a sepultar,
descansando para a eternidade.

A família vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.

6825, rua Sherbrooke este, Montreal
Director: José Teixeira

Tel.: 514-727-2847

† Rogério Melo
Faleceu em Pierrefonds, no dia 16 de Novembro
de 2006, o Sr. Rogério Melo, natural das Furnas,
S. Miguel, Açores, com a idade de 58 anos.

Deixa na dor sua esposa Hirandina Rego Melo,
seus filhos Ken, Roger e Jeff, seus irmãos, seus
cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas,
assim como numerosos amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ
inc.
14370, Boulevard Pierrefonds, Pierrefonds
Victor Marques
(514) 595-1500

O funeral teve lugar no dia 20 de Novembro, após missa de corpo presente,
pelas 12h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval, seguindo depois
para o Mausoléu Du Ruisseau, onde foi a sepultar, em cripta.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

Papa lança livro sobre Jesus Cristo
Agencia Estado

O papa Bento XVI terminou de
escrever seu primeiro livro, “Jesus de
Nazaré, uma análise teológica sobre a
figura de Cristo”, anunciaram  o
Vaticano e a editora Rizzoli, que publica
a obra. “Este livro não é

absolutamente um ato magisterial, mas sim unicamente uma
expressão de minha investigação pessoal sobre a face do
Senhor. Por isso, cada um é livre para contradizer isso”, afirmou
o pontífice.

O prefácio de “Jesus de Nazaré” destaca que a obra não deve
ser considerada do ponto de vista do magistério. “O objetivo é
apresentar o Jesus dos Evangelhos como o verdadeiro Jesus,
como o Jesus histórico no verdadeiro sentido da expressão,
disse Bento XVI.

“Para mim, esse é um grande privilégio”, declarou à agência
de notícias italiana Ansa Giulio Lattanzi, gerente da Rizzoli,
sobre a publicação do primeiro livro do papa, prevista para
2007, e o primeiro de uma obra composta por dois volumes.
Rizzoli publicou anteriormente “Memória e Identidade”, obra
de João Paulo II.

Sesimbra: Pescadores capturam
tubarão com sete metros

Pescadores de Sesimbra captu-
raram na madrugada de um tuba-
rão com cerca de sete metros de
comprimento e 2,5 toneladas,
disse à agência Lusa fonte da
capitania do porto de Sesimbra.

O exemplar foi capturado por
quatro pescadores da embar-
cação «Sempre Coragem» e o
mestre da embarcação, Valdemar
Piedade, acredita que se trata de
um tubarão-frade.

O tubarão-frade - o segundo
maior da família dos tubarões depois do tubarão-baleia - é uma
espécie não carnívora que se alimenta exclusivamente de
planctón.

Este tubarão nada frequentemente perto das zonas costeiras
temperadas e árticas do mundo inteiro, mas é muito raro em
regiões tropicais.

O animal foi apanhado na arte de pesca de Palangre, utilizada
na captura de peixe-espada preto a cerca de mil metros de
profundidade.

O espécime foi rebocado para o porto de Sesimbra e vai ser
retirado da água pelos serviços da Câmara Municipal de
Sesimbra.  Será então transportado para um aterro.

Portugueses preferem
pagar com dinheiro

Em plena era digital, quando a gestão da vida privada já se
pode fazer sem que se veja sequer a cor do dinheiro, os
portugueses continuam a preferir os métodos antigos.

Segundo o estudo Basef Banca, da Marktest, em Portugal
o dinheiro foi o meio escolhido para a maioria dos pagamentos
feitos durante o Verão de 2006.

Mais de 52 por cento dos
pagamentos feitos em terri-
tório continental pelos por-
tugueses, a partir dos 15
anos e com conta bancária,
implicaram dinheiro. A se-
gunda vaga de 2006 do Ba-
sef Banca, da Marktest, re-
vela também que os cartões
de débito (multibanco) fo-

ram o segundo meio mais usado, representando 34 por cento
do total dos pagamentos.

Os cheques e as transferências bancárias são o terceiro meio
de pagamento mais utilizado (5,2% do total). O cartão de crédito
surge em último lugar na hierarquia dos meios de pagamento
(3,5%).

O sucesso do multibanco
A importância dada a cada um destes meios varia de acordo

com o perfil dos portugueses. Os indivíduos entre os 25 e os
44 anos, os das classes sociais alta e média alta, os empregados
do comércio e serviços e os quadros médios e superiores usam
cartão de débito (multibanco) na maioria dos pagamentos que
fazem. Já os mais idosos (acima dos 64 anos), os de classes
mais baixas, os reformados e as domésticas fazem, por regra,
pagamentos a dinheiro. Finalmente, os homens, entre os 35
e os 54 anos, os residentes na Grande Lisboa e das classes
sociais mais altas, são os que mais recorrem a outros meios de
pagamento, como o cheque, a transferência bancária e cartão
de crédito.

11-22-2006.pmd 11/21/2006, 6:49 PM12



A Voz de Portugal
Quarta-feira 22 de Novembro de 2006 13

Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

Paisagista com experiência em “pavé-
uni”, asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
Contactar Antonio Cabral,

contramestre:(450) 963-3462

EMPREGOS

Vende-se  extraordinária vivenda
situada a poucos minutos da Praia da
Rocha e do Vale, centros comerciais.
Magnífica vista sobre praia e
montanha.

(514) 386-0271

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362
Procuramos pessoa para limpeza de
uma padaria, de segunda a sexta-
feira, das 13h às 19h.

(514) 272-0362

VENDE-SE
Grand Cherokee Laredo V8, 2002,
com 130 000 km. Preço a discutir.

(514) 943-7907

ALGARVE

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Novembro

Procuramos senhora ou casal para
mantimento geral, a tempo inteiro.
Bom salário. (514) 355-1233

Assistente cabeleireira para a 2ª
semana de Janeiro. (514) 844-9057

ALUGA-SE

3 1/2 no subsolo de um duplex,
em Montreal-Norte.

 disponível imediatamente.
(514) 325-9839

Pastelaria procura empregada a tempo
inteiro – segunda à sexta-feira.

(514) 382-2143
Agente de viagens, com ou sem
experiência, formação turística, que
fale Português, Francês e Inglês.

Enviar CV por e-mail:
servicesplus@bellnet.ca

Mazda Protégé 1999 com 166 000
km. Impecável. $4000.

(514) 815-6574

ENCONTROS

5 1/2 perto do metro Honoré-
Beaugrand e da Associação
Portuguesa de Anjou. Disponível
imediatamente. (514) 352-6779

Espaço em garagem para arrecadar
o seu carro durante o Inverno.
Contactar Julia (em Francês)

(514) 277-7778
ou (514) 909-5329

A Voz  de Portugal
na Internetna Internetna Internetna Internetna Internet

www. avozdeportugal.com

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

40ANOS
1963-03

Homem de 52 anos, bem aparente,
com bom emprego, deseja conhecer
mulher entre 45 e 50 anos, para
relação séria.

(514) 688-1376
depois das 19h

Senhora para limpeza de casa, 4-5
dias por semana. Área de Laval ou
Boisbriand. Deve ter carro. Muito
bem pago.

(450) 979-1285
ou (450) 435-3095

Procuramos, para a Primavera 2007:
Operador de rolo para asfalto/
pavimentação de estradas, com
mínimo de 5 anos de experiência;
instalador de « pavé-uni » com mínimo
de 5 anos de experiência; procuramos
também jornaleiro para “pavé-uni”,
com 3 anos de experiência.

Contactar Joe
(514) 808-0419

Fábrica de roupa para crianças
procura cortador com experiência.
Tempo inteiro. Boas condições.
Salário a discutir.

Contactar Rafael
(514) 277-4761

Restaurante português de 35 lugares,
situado num centro comercial da
margem sul de Montreal, com acesso
ao exterior. Equipamento
praticamente novo. Ocupação
imediata. Faça a sua oferta!

Filipe
(450) 462-9813

COMMUNICADO

Passagem de Ano
Rancho Folclórico Cantares
e Bailares do Açores

O Rancho Folclórico Cantares e Bailares do Açores
organiza a sua noite de Passagem de Ano 2006-2007, 31 de
Dezembro, na Paroquia Saint-Antoine, 2800 Henri-
Bourassa E., em Montreal. Animação musical pelo conjunto
Contact. Para mais informações, contactar José Cordeiro
(450) 629-9898.
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Roberto Carlos também
renova pelo Real Madrid
O colosso espanhol prossegue
a preparação para a próxima
época e para além de ter
renovado com Gutti, o director
desportivo Pedja Mijatovic
revelou ter prolongado o contrato
do brasileiro Roberto Carlos.

Adu em testes no
Manchester United
O jovem interna-cional norte-
americano, Freddy Adu, vai estar
nas próximas duas semanas à
experiência no Manchester
United.

Gutti renova pelo Real Madrid
Depois de intensas negocia-
ções, os responsáveis do Real
Madrid chegaram a acordo com
o internacional espanhol Gutti e
prolongaram o seu contratou por
mais dois anos, ou seja, o médio
ficará ligado aos «merengues»
até 2010

At.Madrid quer Veloso
O Atlético de Madrid está a planear
reforçar a sua equipa principal
com um defesa-central que saiba
sair a jogar, e um dos nomes
referenciados há já algum tempo
é o do sportinguista Miguel Veloso.

Paulo Futre orgulhoso com
a chamada do filho Fábio
O tema da conversa que tivemos
com ele é-lhe tão querido como
delicado: o seu filho mais novo,
Fábio, foi pela primeira vez
chamado a uma Selecção Nacio-
nal, a de Sub-17. “Falamos
depois”, começou por pedir
Futre, explicando: “Não gostava
de lhe criar mais pressão.” Mas
quando, numa curta insistência,
lhe pergun-támos o que sentia,
Paulo abriu o livro: “Como achas
que me sinto?! Cheio de orgulho,
claro! É um sentimento tremendo!

133 mil semanais para Essien
Apesar de ter contrato válido
até 30 de Junho de 2010, o médio
ganês Mikael Essien deverá
renovar em breve o vínculo com
o Chelsea.
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Equipa da  10 a jornada

Liga de Honra

Segunda divisão

Série DSérie DSérie DSérie DSérie DSérie CSérie CSérie CSérie CSérie C

Série BSérie BSérie BSérie BSérie BSérie ASérie ASérie ASérie ASérie A

A equipa da décima jornada composta  deixou o Sport-
ing e o Sp. Braga como clubes dominantes no onze mais
pontuado por posições, com três elementos cada. O
F.C. Porto também ganhou, mas apenas coloca dois
jogador no onze da jornada, enquanto Beira Mar,
Desp. Aves e V. Setúbal conseguem colocar um
elemento.

GR Rui Patrício,
DD Abel
DC Irineu
DC Pepe
GR Tello
MD Maciel
MC Ratinho
MC Artur Futre
 ME Ricardo Quaresma
 A Varela
A Zé Carlos

Santos e os pecadores
A paciência de Fernando Santos anda pelos

limites. Percebeu-se na forma como falou logo
que se consumou a derrota em Braga. Mais do
que o resultado, foi a postura dos jogadores
que o deixou preocupado. A ele e aos
benfiquistas, claro, que não conseguiram
entender como é que, na semana em que José
Veiga abandonou o clube e, dentro do plantel,
várias vozes lamentaram a saída e
prometeram oferecer-lhe o triunfo, os
jogadores não deixaram a pele no relvado
bracarense. Ninguém é obrigado a ganhar,
mas quando se anuncia um objectivo, no
mínimo, há que lutar sem tréguas por ele. Não
foi isso que aconteceu. Aliás, o Braga, que
acabara de trocar de treinador e tem algumas
das suas peças principais lesionadas, deu o
exemplo: transformou as fraquezas em
forças e venceu sem reticências, “oferecendo”
a Rogério Gonçalves e Jorge Costa a melhor
estreia possível. Mais: o Braga ultrapassou o
Benfica na classificação, instalando-se com o
Leiria (empatou com o Boavista, em casa) na
terceira posição - por enquanto à condição,
porque os benfiquistas têm um jogo a menos.
Com tudo isto, os dois da frente ficaram ainda

mais à vontade. O líder FC Porto bateu a
Académica no Dragão (Postiga marcou e
lidera a lista dos goleadores) e o Sporting
sofreu mas ganhou na passagem pela Ma-
deira, derrotando o Marítimo. Rui Patrício
substituiu Ricardo (dores musculares
impediram-no de jogar) e até um penálte
(inventado) defendeu. Grande fim-de-semana
teve também o Aves, que ganhou finalmente

e logo ao Nacional. Na sexta-feira, Carvalhal
estreara-se no Beira-Mar com um empate
perante o Setúbal, resultado que se repetiu no

Paços de Ferreira-Naval. Disputadas dez
jornadas, a Naval continua lá por cima e sem
perder... fora, no dia em que Fernando Mira
se estreou como treinador principal (embora
interino), esteve a perder, mas Saulo, lançado
já na segunda parte, repôs a equipa no trilho
certo. Foi o terceiro empate fora, a que junta
duas vitórias...

Liga de honra

Mateus marcou
Haverá campeonato mais competitivo do

que a Liga de Honra? A resposta é subjectiva,
obviamente, mas dizer-se que abundam
resultados imprevisíveis, emoção no topo e
luta quanto baste não é, de maneira alguma,
utópico. Basta olhar atentamente para a tabela
classificativa: quantos pontos separam o grupo
que segue na liderança do sétimo classificado,
curiosamente o mais mediático dos
concorrentes? Dois, dois simples pontos en-
tre o trio formado por Feirense, Varzim e
Santa Clara e o Guimarães. Fantástico... Numa
jornada com apenas 12 golos - pior só na
primeira e na quinta, que renderam oito golos
cada uma -, destacam-se o excessivo número
de empates, seis, em oito jogos apenas, e o
assalto ao poder dos açorianos. Ao derrotar,
em Ponta Delgada, o Vizela (continua a passar

por momentos aflitivos), o Santa Clara partilha
o comando com o Feirense, que empatou em
casa com o Gondomar, de Nicolau Vaqueiro,
e com o Varzim, que apesar de somar o
terceiro jogo sem ganhar, bem se pode
contentar com o ponto somado em Barcelos,
pois empatou a um quarto-de-hora do final do
jogo depois do Gil ter dado a volta ao texto com
golos assinados por Carlitos e pelo célebre
Mateus. Se o Guimarães também pode
agradecer aos deuses - empatou nos
descontos no Estoril -, o mesmo não se pode
dizer do Leixões. Ao deslizar, no Estádio do
Mar, com o Olhanense, de Álvaro Magalhães,
perdeu uma boa oportunidade para se instalar
na frente do pelotão. Venha a próxima jornada
e mais emoção. O povo agradece.

Jardel “Gostaria de voltar a
jogar no FC Porto”
Com uma silhueta muito próxima
dos seus tempos áureos, Mário
Jardel voltou a ser decisivo no
ataque do Beira-Mar. Lançado
por Carlos Carvalhal no segundo
tempo do jogo com o Setúbal, o
ponta-de-lança precisou ape-
nas de pouco mais de cinco
minutos para mostrar serviço e
fê-lo com classe, como sempre,
confundindo totalmente a defesa
contrária, ao assistir de cabeça
o companheiro Luciano Ratinho,
que apenas teve de fazer o mais
fácil: encostar para o fundo da
baliza. Livre de nove quilos (no
começo da época pesava 97 kg
para 1,88 m), já consegue voar
sobre os centrais, coisa que um
dia serviu de inspiração para
Rui Veloso, mas o melhor ainda
está para vir. “Mais uma semana
e estou no ponto ideal”, avança,
assegurando que valeu bem a
pena o sacrifício dos últimos
três meses. “Estou mais ágil e
com bom peso. Sinto-me muito
bem, cheio de saúde”, teste-
munha, e gostaria de terminar no
FC Porto a minha carreira.
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Benfica

Vieira pede mais atitude aos capitães
Luís Filipe Vieira e Fernando Santos reuniram-se  com os

capitães de equipa do Benfica e pediram mais atitude aos
jogadores depois da derrota pesada em Braga, por 3-1.

O presidente e o treinador do Benfica não gostaram nada do
desempenho frente aos bracarenses e manifestaram isso
mesmo na conversa com Simão, Nuno Gomes, Petit, Luisão
e Ricardo Rocha, os representantes do plantel encarnado,
mantida , no Centro de Treinos do Seixal.

Os capitães já passaram a mensagem aos restantes
jogadores do plantel e todos sabem que é obrigatório vencer,
e retomar as vitória na Liga já no próximo sábado, frente ao
Marítimo, por forma a não perder mais terreno para os rivais.

Os jogadores não gostaram de ver a opinião do presidente,
sobre a derrota frente ao Sporting de Braga, expressa
publicamente, pois defendem que este tipo de assunto deve
ser tratado internamente.

O jogo de Braga esteve longe de ser pacífico e não passou
em claro uma troca de palavras mais azeda, com o jogo a
decorrer, entre Simão e Fernando Santos junto ao banco do
Benfica. Este facto aconteceu na primeira parte, pouco antes
de os encarnados chegaram ao empate.

3a divisão

Divisão Série AçoresDivisão Série AçoresDivisão Série AçoresDivisão Série AçoresDivisão Série Açores

Série ASérie ASérie ASérie ASérie A

Série BSérie BSérie BSérie BSérie B

Série CSérie CSérie CSérie CSérie C Série DSérie DSérie DSérie DSérie D

Série ESérie ESérie ESérie ESérie E Série FSérie FSérie FSérie FSérie F

Scolari: «Dentro do que
esperámos foi bom»

O seleccionador Luiz Felipe Scolari admitiu ter gostado da
“atitude e empenho” dos jogadores na vitória sobre o
Cazaquistão (3-0), em jogo de apuramento para o Euro’2008,
disputado em Coimbra.

“Não partilho da opinião que foi melhor o resultado que a
exibição e não vou discutir isso. Gostei da atitude. Houve
empenho e boa vontade. Dentro do que esperámos foi bom”,
defendeu Scolari.  O seleccionador nacional enalteceu o
desempenho dos atletas convocados e explicou que depois da
derrota na Polónia (2-1) Portugal tem de lutar para anular o
prejuízo.  “Aqueles que aqui estiveram agradaram-me. É
possível que a maioria deles esteja aqui de novo nas próximas
convocatórias”, disse, explicando que o castigo de Simão (viu
um cartão amarelo que o afasta do jogo com a Bélgica) o
obrigará a fazer novas alterações.

Scolari considerou ainda que o regresso do defesa Jorge
Andrade, após oito meses e meio de ausência por lesão, é “um
momento feliz” para Portugal. O treinador da selecção
portuguesa adiantou ainda que Nuno Gomes, que hoje se
revelou muito perdulário, “não esteve nos seus dias”, mas
destacou igualmente o trabalho que o avançado do Benfica fez
para a restante equipa.

“Mesmo que ele desviasse o remate, a bola batia sempre em
alguém. Quando não dá certo, não dá certo mesmo”, concluiu
o seleccionador, recordando ainda que a saída do defesa Tonel
se deveu ao facto de poupar os jogadores em risco de se
lesionarem.

Apito Dourado: Tribunal abre instrução
do processo com 27 arguidos

O Tribunal de Gondomar decidiu a abertura da instrução do
processo conhecido como «Apito Dourado», tendo já marcado
uma data para a inquirição das primeiras testemunhas. Uma
fonte judicial revelou que a instrução foi requerida pela maioria
dos 27 arguidos envolvidos. Valentim Loureiro, presidente da
Câmara de Gondomar e ex-dirigente máximo da Liga de
clubes, é um dos arguidos, tal como o seu vice na autarquia
nortenha, José Luís Oliveira, e Pinto de Sousa, que à data
integrava o Conselho de Arbitragem. As suspeitas sobre um
esquema para induzir os árbitros a beneficiar o Sport Clube de
Gondomar recaem ainda sobre outros 24 arguidos, que se
debatem com acusações de crimes de corrupção, cometidos
no âmbito da sua actividade desportiva. Segundo o Código
Penal, “a instrução é formada pelo conjunto de actos de
instrução que o juiz entenda levar a cabo e, obrigatoriamente,
por um debate instrutório, oral e contraditório, no qual podem
participar o Ministério Público, o arguido, o defensor, o
assistente e o seu advogado, mas não as partes civis”.

FC Porto venceu em Moscovo e
está a um ponto dos “oitavos”

O FC Porto venceu ontem por 2-0 no reduto dos russos do
CSKA de Moscovo, em encontro da quinta jornada do grupo
F da Liga dos Campeões em futebol, e colocou-se a um ponto
dos oitavos-de-final.

Ricardo Quaresma, aos dois minutos, e o argentino Lucho
Gonzalez, aos 61, apontaram os golos do conjunto comandado
por Jesualdo Ferreira, que se isolou, provisoriamente, na
liderança do agrupamento - será segundo se o Arsenal vencer
hoje o Hamburgo.

Qualquer que seja o resultado de Londres, os “dragões”
garantem um lugar nos “oitavos” com um empate na última
ronda (06 de Dezembro), na recepção ao Arsenal, sendo que
o desaire também servirá se, no mesmo dia, o CSKA não
ganhar na Alemanha.
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DivisãoDivisãoDivisãoDivisãoDivisão C C C C C
Apresentamos esta semana a equipa PORTUGAL UNITED da
divisão C da liga QCSL, Laval.  A Voz de Portugal dá os
parabéns a esta equipa que goleou  dois  dos seus
adversários, com 11 golos marcados por jogo.

Premier League - Inglaterra

La Liga - Espanha

La Ligue - França

Serie A - Itália

Primeira liga - Portugal
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