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44 anos ao serviço da comunidade

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

MAÎTRE CARROSSIER

8261 BOUL. ST-LAURENT
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4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4

Tabagismo:
Acabe-se com
esta farsa!

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

À descoberta do mundo

Todo o povo português deve sentir
o desejo e o orgulho de conhecer a
História do seu povo, que talhada pelas
mãos dos nossos primeiros reis, nos
séculos XII e XIII, possui a invejável
idade de 850 anos. Estes oito séculos
de existência, que enobrecem todo o
português e deslumbram qualquer
visitante estrangeiro, encerram um
passado histórico, rico de arte, de
ciência, de arrojo, de aventuras, de
façanhas...
Tais proezas colocam os nossos
antepassados a par dos heróis e personagens de renome universal pelo
contributo que deram ao progresso da
humanidade. Tal testemunho está
patente nos inventos, nos homens de
ciência, na poesia, nos monumentos...
O grande impulsionador desta
aventura foi o infante D. Henrique.

António Vallacorba
O Governo é poderoso demais
para estar apenas nas mãos dos
políticos Chester Bowles
Como fumador há mais de 50
anos, sou suspeito do tema que vou
abordar. Mas tal como diz o povo,
a gente perde por falar e por não
falar. E, como não deverá haver
tributação sem representação,
aqui vai...
O ministro da Saúde do Quebeque, Philipe Couillard, prepara-se
para apresentar na Assembleia
Nacional alterações à Lei do Tabaco. Presentemente, a Lei 112 permite o consumo do tabaco em
lugares especialmente designados
para tal em restaurantes, bares e
salas de fumo nos empregos. Com
tais alterações, o uso do tabaco será
totalmente proíbido em tais locais,
como acontece agora em lugares
públicos.
Previamente, em Fevereiro passado, o Supremo Tribunal do Quebeque deu luz verde a várias acções que haviam sido interpostas
por inúmeras pessoas vítimas do
tabaco contra as três tabaqueiras
canadianas e no que certamente
irá apenas beneficiar os advogados, dizem os peritos.
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Dez anos depois do primeiro ponto conquistado por um português na Fórmula
1 – Pedro Lamy, em 1995 na Austrália – as hostes nacionais voltam a rejubilar
com outro feito de um dos seus na disciplina máxima do desporto automóvel.
Ontem, Tiago Monteiro obteve o primeiro pódio para Portugal na F1 ao terminar
em terceiro o atípico Grande Prémio dos Estados Unidos, e é, no momento, e por
força das incidências da corrida estado-unidense, o único do pelotão 2005 a
chegar ao fim em todos os eventos da presente temporada. Notável, no mínimo.
E o portuense sabe-o bem. ”Este é o dia mais incrível da minha carreira”, exulta,

naturalmente, Monteiro na sua primeira conferência de imprensa pós-pódio. “É
natural que eu não esteja tão triste como estes dois que estão a meu lado [n.d.r.:
Michael Schumacher e Rubens Barrichello], mas obtive um resultado fantástico.
Sei que este resultado foi conseguido em condições especiais, mas não posso
deixar de estar satisfeito porque estava com um carro bem equilibrado e uma
boa estratégia para a corrida. É o meu primeiro pódio, são os meus primeiros
pontos, na nona prova de F1 em que participo e que chego ao final. É preciso cá
estar para aproveitar as oportunidades quando elas acontecem.”, revelou o
português. Prosseguiu, depois, com uma análise à acção decorrida no circuito
de Indianápolis: “As pessoas podem pensar que
estávamos a fingir, mas
isso não é verdade, porque
todos atacámos muito. E foi
complicado porque estive
sempre a tentar distanciarme do Narain.” Quanto ao
abandono das escuderias
Michelin no GP norte-americano, Monteiro é peremptório: “Foi muito pobre
Ver Pág. 16
para o espectáculo.”
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Manchete
Tabagismo: Acabe-se com esta farsa! Pedido para admitir a RTP
Entretanto, o Governo fed- etc. Por outro lado, e segundo a
eral e muitos dos seus congéres Organização Mundial da Saú- Internacional no cabo no Canadá
provincias pretendem accionar
as tabaqueiras Imperial Tobacco Canadá, JTI-MacDonald
Corp. e a Rothman, Benson &
Hedges Inc. a fim de “recuperarem” os dinheiros dispendidos com o tratamento das
pessoas vitimadas pelo uso do
tabaco.
Mas pergunta-se: Que dualidade de critérios é essa? Então,
para onde foram parar os biliões
de dólares em impostos e taxas
recebidos pelo fabrico e venda
dos cigarros? É que, não foram
poucos, na medida em que esses
governos arrecadaram e arrecadam mais em tributação do
que os lucros das três tabaqueiras juntas!
Os governos, ao permitir o
fabrico e a venda do tabaco, são
tão cúmplices quanto as tabaqueiras. Quase todos nós (uns
mais do que outros) estamos
conscientes dos malefícios do
tabaco. Se não por experiência
própria, ao menos pelo que nos
revelam as estatísticas.
Dizem-nos, por exemplo, que
o consumo do tabaco causa
cancro nos pulmões, na laringe,
faringe, esófago, pâncreas,
bexiga, boca e língua. Paralelamente, está associado ao envelhecimento precoce dos fumadores e que estes, por conseguinte, vivem menos 10 anos.
Outrossim, causa asma, enfasema; afecta o coração e pode
causar enfartes do miocárdio.
Aumenta o risco de infertilidade nos homens e nas mulheres e de doenças reumáticas,

de, o fumo do tabaco no ambiente é “responsável por cerca
de um quarto dos cancros do
pulmão que afectam os não
fumadores. Não desejo de
modo algum disputar tudo o
que se sabe de maléfico com o
uso do tabaco. Todavia, o que
as esta-tísticas não dizem,
porém, é que o consumo do
tabaco é apenas um factor de
entre muitos outros ligados ao
desiquilíbrio que se verifica na
saúde das pessoas.
Acabe-se com esta farsa de
uma vez para sempre! Se o tabaco é realmente assim tão
nocivo à saúde como dizem,
então que os governos sejam
mais credíveis na sua postura
política e na de agentes realmente interessados na saúde
pública.
Que tenham a coragem, pois,
de acabar com os subsídios aos
agricultores do tabaco, de proibir o fabrico dos cigarros e da
sua consequente venda ao público, já que alguns desses
produtos poderão vir do exterior. E, claro, que o público em
geral esteja preparado para
repor o “lucrativo” montante de
taxas que passará a deixar
vazios os cofres do Estado e
com o qual os nossos governantes usam para outros benefícios concedidos aos cidadãos.
Isto para que se não repita o
que aconteceu com os Jogos
Olímpicos de 1976, cujo défice
foi apenas suportado por aqueles e aquelas que tinham o
“luxo” de possuir uma casa!

Concurso do Bebé do ano 2005
O nosso jornal vai organizar novamente um sorteio entre
todos os bebés nascidos no ano 2005. Com esta iniciativa
queremos publicar a foto dos nossos “leitores do futuro”.
Entretanto, continuamos a incentivar os nossos “leitores do
presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2005, com os nomes escritos atrás da fotografia,
data de nascimento, nomes dos pais e números de telefone, para:
Concurso Bebé 2005, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent,
Montreal, Qc, H2W 1Z4.
No mês de Janeiro 2006, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.
Para mais informações contactem-nos pelo tel.: (514) 2841813, da segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.
P.S.: Relembramos aos pais dos bebés insctiros no ano
passado devem vir receber a prenda até ao fim de Julho.

Estando a decorrer até 23 de Junho (amanhã) o pedido de
comentários para a entrada da RTP Internacional no cabo, no
Canadá, a Direcção Regional das Comunidades entende informar
os órgãos de comunicação e programas em língua portuguesa
sobre a importância da participação individual e colectiva nesta
edição. A RTP Internacional é um veículo privilegiado da língua
e da cultura portuguesas e o seu acesso no Canadá constituirá um
marco na caminhada das Comunidades Portuguesas. Assim,
recomendamos vivamente uma carta a expressar vosso apoio a
esta causa portuguesa. A carta deverá ser redigida em Inglês e o
endereço é o seguinte:
CRTC
Ms. Diane Rhéaume, Secretary General
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission
Ottawa, Ontario, K1A 0N2
Fax: (819) 994-0218
Para mais informações, poderão ainda consultar o site:
http://www.crtc.gc.ca/archive/eng/notices/2005/pb2005-54.htm

Salve-nos por favor
O cancro, depois das doenças cardiovasculares é a principal
causa de morte na União Europeia. Dos cerca de 350 milhões de
indivíduos desta área geográfica, aproximadamente 800.000
morrem anualmente por cancro. Calcula-se desde o ano 2000, mais
ou menos 2 milhões de indivíduos desenvolvam, anualmente, um
cancro e que o número de mortes por cancro seja de 1 milhão.

Este artigo é para pedir ajuda para uma justa causa. No fim de
semana do 28 e 29 de Agosto, Elsa Nunes, mulher de grande
coração, quer que todos os portugueses ajudam com um pouco de
dinheiro nesta marcha para a conquista desta doença horrível que
afecta as mulheres. Para mais informações podem contactar Elsa
Nunes no 514-998-4285 ou no site web www.endcancer.ca, com
o numero de referência 53412-7.

Bazar organizado pelas pessoas
de idade do CASCM
O grupo da 3ª idade do CASCM lamenta informar a comunidade
em geral que o bazar previsto para os dias 16 e 17 de Junho teve
de ser anulado por motivos de mau tempo. Como este bazar tem
lugar no exterior ou seja no nosso parque de estacionamento, foinos completamente impossível de o realizar. Contudo informamos
que esta actividade voltará de novo ao calendário nos dias 29 e 30
de Junho se o bom tempo nos permitir. É evidente que caso volte
a chover teremos de pensar noutra data. Como habitualmente
teremos boa animação, um café e um bolo à sua espera. Passe por
cá e traga um amigo (a)! Estamos situados no 32 do boul. SaintJoseph Ouest, esquina com a rua Clark. Nota: As pessoas que
queiram colaborar oferecendo artigos para este bazar poderão
fazê-lo até ao dia 28 de Junho. Obrigada pela vossa colaboração e
compreensão.Para mais informações podem contactar com o
CASCM através do telefone 842-8045

Prémio
Quebequense
da Cidadania
Foi na passada segundafeira, dia 20 de Junho de 2005,
que a Ministra da Imigração e
das Comunidades Culturais,
D. Lise Thériault, apresentou
os prémios para a 7ª edição dos
“Prix québécois de la citoyenneté”, numa cerimonia que
teve lugar na sala do Conselho
Legislativo do Hotel do Parlamento, em Québec.
Os laureados são os seguintes: Para o prémio “MauricePollack”, para o acesso à legalidade no emprego e à diversidade ethno-cultural e à adaptação dos serviços, os laureados são o Colégio Rosemont, e
para empresa, a “Chambre de
commerce de Québec”.
No prémio Jacques-Couture,
para a aproximação intercultural, a laureada é a D. Marie
McAndrew. O organismo sem
fins lucrativos laureado foi a
“Radio Centre-Ville Saint-Louis
inc”.
O prémio Claire-Bonenfant,
para os valores democráticos e
a promoção da participação
cívica foi oferecido a JeanPierre Denis. Para os organismos sem fins lucrativos, em
ex æquo, os “Institut du Nouveau Monde” e a “Union paysanne”.
O prémio Anne-Greenup,
para a luta contra o racismo e
todas as outras formas de discriminação, Freda Lewkowicz
e Andrea Weinstein. Na categoria dos organismos sem fins
lucrativos, a “Fundação da
tolerância”.

Acordo de 1,15
mil milhões
para as cidades
Os primeiros ministros do
Quebeque e do Canadá, Jean
Charest e Paul Martin, assim
como o presidente da câmara
municipal de Montreal, Gérald
Tremblay, anunciou ontem um
acordo sobre a divisão de uma
parte das taxas da gasolina com
os municípios. O Quebeque, a
quinta província a entender-se
com Otava, vai receber 1,15 mil
milhões durante cinco anos e
uma parte desta soma será
investida directamente no
transporte em comum.

Épocas perigosas
na Alberta

As inundações estão a piorar
na província de Alberta e estão
num estado de emergência.
Está foto apresenta um parque
de estacionamento em frente
de um centro comercial no 18
de Junho em Calgary.
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Revista de imprensa
CORREIA DE CAMPOS

Feirantes exigem

CONTA DE OUTREM

Número de doentes
5,8% dos trabalhadores
em lista de espera é «irrelevante» com salário mínimo
O ministro da Saúde considera «irrelevante» que existam 224 mil doentes em
lista de espera para uma cirurgia. Correia
de Campos defende que o mais importante
é saber se é possível diminuir o tempo que
os doentes aguardam por uma intervenção
cirúrgica.
O ministro da Saúde disse, esta segundafeira, ser irrelevante que existam 224 mil
doentes em lista de espera para uma
cirurgia.
Segundo Correia de Campos, o mais
importante é saber se é possível diminuir o
tempo que os doentes aguardam por uma intervenção cirúrgica.
«O passado só nos interessa para lições do futuro. Não me
interessa nada dizer que encontrámos 230 mil casos de lista de
espera», afirmou.
«O debate que me interessa é saber que as operações que
estamos a fazer na cirurgia electiva estão a tirar pacientes da
cirurgia normal, ou se, porventura, os tempos de espera estão a
ser encurtados ou se acessibilidade é universal», defendeu.
Ministro desmente relatório
Correia de Campos assistiu hoje à apresentação do 5º relatório
do Observatório dos Sistemas de Saúde, um documento que
mereceu várias correcções e desmentidos do ministro, sobretudo
no que se refere à diminuição de 100 para 95 por cento dos
medicamentos até agora comparticipados na totalidade pelo
Serviço Nacional de Saúde.
O relatório levanta a hipótese de os doentes crónicos poderem
ter que avançar com o custo dos medicamentos para posterior
reeembolso, um facto que Correia de Campos desmentiu.

SIM «espantado» com
declarações do ministro da Saúde
Carlos Arroz, do Sindicato Independente dos Médicos
(SIM), revela «espanto» perante a afirmação do ministro da
Saúde, que disse considerar «irrelevante» que existam em
Portugal 224 mil doentes em espera para cirurgias,
considerando que o importante é saber se é possível diminuir
essa lista de espera.
«Não há nenhum ministro da Saúde com bom senso que fique descansado com 220 mil doentes portugueses em lista de espera. Espero que o
ministro tenha o bom senso de
imprimir mudanças estruturais nos
hospitais para que se possa dar conta
dos doentes em tempo útil», disse
Carlos Arroz. «Enquanto os hospitais não deixarem de olhar fundamentalmente para as urgências, e não passarem a ter os blocos
operatórios com horários muito mais alargados, é impossível que
daqui a quatro ou cinco anos nós estejamos com listas de espera
com menos de 300 mil doentes», salientou.
Carlos Arroz considera que os mais recentes números das listas
de espera revelam que foram desperdiçados mais de 100 milhões
de euros: «Quando se está num país com tantos problemas
financeiros, e quando se gastou mais de 100 milhões de euros para
recuperar uma lista de espera e se criou uma lista de espera que
é quase o dobro, temos de ficar
todos preocupados».
«Ou seja, foram desviados
mais de 100 milhões de euros
para intuições privadas para
resolver a lista de espera e o
assunto não se resolveu. Isto foi
uma fraude», denuncia o secretário-geral do SIM.
O sindicalista recorda que a
lei prevê, desde 1990, que os
horários dos blocos operatórios
possam funcionar com horários desfasados, passando a
funcionar das 08:00 da manhã
às 20:00.
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Em Abril de 2004, cerca de 5,8 por cento dos trabalhadores
por conta de outrem, a tempo completo, recebiam o Salário
Mínimo Nacional (SMN), revela esta segunda-feira o Inquérito
aos Ganhos da Direcção-Geral de Estudos, Estatística e
Planeamento (DGEEP).
O Salário Mínimo Nacional conti-nuava a registar maior
incidência no sexo feminino, com 8,1 por cento das mulheres a
receberem a remu-neração mínima, contra 4,3 por cento dos
homens.
Em 2004, o valor do SMN era de 365,60 euros. O sector de «Alojamento e Restauração» apresentava a maior incidência no sector
, com 14,5 por cento dos trabalhadores por conta de outrem a
tempo completo cobertos pelo SMN, em Abril de 2004. Pelo
contrário, a proporção de trabalhadores a receberem o SMN é
menor na «Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água»
e nas «Actividades Financeiras», com 0,1 e 0,7 por cento, respectivamente. Actualmente, o SMN tem o valor de 374,70 euros.

Mariza e Camané entre os 17
distinguidos com Prémios Amália
Rodrigues
Os Prémios Amália Rodrigues, instituídos pela primeira vez este
ano pela fundação com o nome da fadista, distinguiram 17 personalidades da área da música, entre elas Mariza e Camané.Dos 17
prémios, apenas os de Revelação
Fa-dista, atribuídos a Carmo
Rebelo de Andrade e a Ricardo
Ribeiro, têm valor pecuniário de
1.250 euros.Os prémios, frisou
António Manuel de Morais, membro do júri e do Conselho de Administração da Fundação Amália
Rodrigues, são “fundamentalmente distintivos para memorizar
e honrar a figura” da fadista.Entre
as várias categorias, Mariza é
distinguida com o Prémio Internacional pela Divulgação da Música
Portuguesa, Camané é considerado o Melhor Intérprete Masculino de Fado, enquanto que
Ana Sofia Varela recebe o mesmo
galardão para artista feminino.Entre os distinguidos estão
alguns que conviveram com a
fadista, falecida a 06 de Outubro
de 1999, nomeadamente Carlos
Gonçalves (Melhor Guitarra
Portuguesa), Joel Pina (Melhor
Viola Baixo), José Fontes Rocha
(Melhor Compositor de Fado), e
Raul Nery (Prémio Carreira).
O poeta José Luís Gordo, que
será homenageado sexta-feira
pelo município da Vidigueira,
receberá o Prémio Amália Rodrigues para Melhor Poeta de Fado.

6/21/2005, 4:58 PM

Os feirantes vão intervir terça-feira à tarde na reunião da
Assembleia Municipal de Lisboa (AML), para «protestar contra a
Câmara, por ter andando a protelar a assinatura do protocolo»,
adiantou um representante dos comerciantes, Óscar Frutuoso.
Segundo o responsável da Associação dos Feirantes, a
assinatura do protocolo, que definia o valor final das verbas a
atribuir aos comerciantes pelo encerramento da Feira Popular em
Outubro de 2003, esteve prevista para 28 de Fevereiro deste ano.
O protocolo seria assim assinado um dia antes de a AML ter
aprovado a realização da hasta pública de parte dos terrenos da
Feira Popular, em Entrecampos, e a permuta de outra parte com
os terrenos privados do Parque Mayer. Uma comissão arbitral
composta por representantes da Câmara de Lisboa, feirantes e um
juiz já tinha definido no ano passado a atribuição de uma verba de
10 milhões de euros, valor que nunca mereceu a aceitação dos
comerciantes, que reclamavam uma indemnização de 25 milhões
de euros.

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

Tels.:(514) 282-9976
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Ordenados no próximo domingo

Diocese de Angra com
mais dois padres
São finalistas do Seminário Episcopal de Angra. Chamam-se
Alexandre Duarte Braga de Medeiros e Jorge Miguel Lopes Ferreira.
Nasceram em Ponta Garça, Vila Franca do Campo e na Lomba da
Fazenda, Nordeste, respectivamente, na Ilha de S. Miguel. D.
António Sousa Braga ordená-los-á Presbíteros no próximo domingo,
dia 19, pelas 15h00 na Sé Catedral de Angra.
São finalistas do Seminário Episcopal de Angra. Chamam-se
Alexandre Duarte Braga de Medeiros e Jorge Miguel Lopes
Ferreira. Nasceram em Ponta Garça, Vila Franca do Campo e na
Lomba da Fazenda, Nordeste, respectivamente, na Ilha de S.
Miguel. D. António Sousa Braga ordená-los-á Presbíteros no
próximo domingo, dia 19, pelas 15h00 na Sé Catedral de Angra.
Ao contrário do Jorge Ferreira que entrou para o 10º de
escolaridade no Seminário Episcopal de Angra em 1996, o
Alexandre ingressou em 1999 já com o ensino pré-universitário
concluído.
O Seminário Episcopal de Angra vive assim mais um dia funda-

mental da sua história já que é para formar padres que esta
instituição foi criada e continua a existir.
Recorde-se que em nove anos de Episcopado nos Açores, D.
António Sousa Braga já ordenou mais de 30 padres. Neste
momento o Seminário Episcopal de Angra conta com 22 seminaristas, 9 dos quais ainda no Ensino Secundário enquanto que os
restantes 13 frequentam o Sexénio Filosófico-Teológico que
confere a formação inicial fundamental para ser padre.
O Bispo de Angra conta assim com mais dois padres para servir
com total disponibilidade a Igreja Católica nos Açores. Provavelmente na próxima semana serão divulgadas informações sobre
as colocações dos novos Presbíteros da Diocese de Angra.
Novo Vigário-Geral
O Bispo de Angra iniciou este mês uma consulta ao clero
Diocesano, para depois nomear um novo Vigário Geral. O actual
Vigário Geral vai ser nomeado Reitor do Seminário de Angra, pelo
que não será reconduzido no cargo que vinha exercendo, já que
pelo volume de trabalho e pelas responsabilidades dos cargos é
impossível desempenhar os dois em simultâneo.
O Bispo de Angra recolherá dos sacerdotes da Diocese a
indicação sobre o nome do Sacerdote que gostariam de ver
nomeado para o cargo de Vigário Geral da Diocese,no entanto essa
nomeação é uma decisão exlusiva do bispo Diocesano.
Não há nenhuma indicação sobre o timing da nomeação, mas
é de prever que antes do fim de Agosto o novo Vigário Geral esteja
nomeado por D. António Sousa Braga.
Seminário de Angra com novo Reitor
O Bispo Diocesano informou que o Pe. Gregório Couto Rocha,
até agora Vigário Geral da Diocese, vai ser nomeado Reitor do
Seminário Episcopal de Angra.Gregório Couto Rocha, 47 anos, é
natural dos Altares, foi ordenado Sacerdote em 1982, tem
Licenciatura Canónica (Mestrado) em Teologia Sistemática pela
Pontífícia Universidade Gregoriana de Roma. Já tinha exercido o
cargo de Reitor do Seminário por duas vezes. Agora após ter sido
Vigário Geral durante 6 anos é de novo chamado para exercer este
cargo de importância fundamental na Vida da Diocese já que o
Seminário é a Paróquia das Paróquias onde acontece a formação
sacerdotal inicial que prepara os futuros sacerdotes da Diocese.
O Pe Gregório Couto Rocha sucede ao Pe. Jaime Luís Fagundes
da Silveira, que exerceu o cargo de Reitor durante 6 anos. O Pe
Jaime Silveira continuará naturalmente a ser professor de Filosofia
do Seminário Episcopal de Angra, cargo que exerce deste desde
1995. Recorde-se que o Pe. Jaime Silveira é natural da Fajã
Grande, na Ilha das Flores, foi ordenado sacerdote em 1992 e tem
licenciatura Canónica ( Mestrado) em Filosofia pela Pontifícia
Universidade Gregoriana de Roma.
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Assaltos preferencialmente
a idosos que vivem sozinhos

Acção executiva caótica
mas não é de agora

As pessoas do Estreito de Câmara de Lobos estão preocupadas
com o anormal número de assaltos que têm ocorrido nos últimos
meses. Preferencialmente, os furtos ocorrem em casas habitadas
por pessoas idosas. Indefesas, os assaltantes vão à procura das
reformas, que já por si, são escassas para poder comer o mês todo.
Há relatos de casas roubadas mais do que uma vez. E não são
poucos os casos. Os moradores por vezes queixam-se, mas estão
cépticos quanto aos resultados, pois os assaltantes são jovens, a
maioria deles com menos de 18 anos.
Nos últimos meses a freguesia do Estreito de Câmara de Lobos
tem sido surpreendida por um anormal número de assaltos. O
JORNAL da MADEIRA esteve em vários locais da freguesia, em
diferentes dias, e contactou com diversos populares. A conclusão
que se retira é que muitas pessoas, particularmente, idosas, estão
com medo, sentem-se inseguras, e estão a ver o dia em que voltam
a ser assaltadas. Uma dessas pessoas, uma senhora de 75 anos,
disse-nos ter sido assaltada, num espaço de três semanas, quatro
vezes. A senhora, que reside no sítio das Romeiras, no Estreito, vive

Apesar de não apreciar muito a «linguagem de marinheiro»
utilizada pelo bastonário, Sérgio Rebelo diz subscrever as
preocupações manifestadas por Rogério Alves sobre o estado da
Justiça, particulamente no campo da acção executiva, realçando,
no entanto, que este não é um problema novo, pois foi criado com
as alterações na acção executiva, feitas ainda na altura em que
José Miguel Júdice estava à frente da Ordem dos Advogados.
A acção executiva está «caótica» mas este é um problema que
nasceu com a reforma da cobrança de dívidas, e não agora. Esta
é a posição do presidente do Conselho Distrital da Madeira da
Ordem dos Advogados, relativamente às declarações do actual
bastonário Rogério Alves, nas quais diz que «a Justiça está a
afundar-se como o Titanic». Apesar de não apreciar muito a
«linguagem de marinheiro» utilizada, Sérgio Rebelo diz
subscrever as preocupações manifestadas pelo bastonário,
realçando, no entanto, que este não é um problema novo, pois foi
criado com as alterações na acção executiva, feitas ainda na altura
em que José Miguel Júdice estava à frente da Ordem dos
Advogados. Numa reacção às declarações do bastonário da
Ordem dosAdvogados, o ministro da Justiça, Alberto Costa,
classificou o balanço feito pelo bastonário sobre o estado da Justiça
em Portugal como «algo catastrófico», prometeu trabalho e
manifestou-se convicto na melhoria do sistema. Na Madeira, a
reforma da acção executiva foi particularmente mal recebida, pois
só existia um solicitador que, entretanto, acabou por suspender a
actividade. Para solucionar esta questão, o Conselho Distrital da
Madeira pediu aos tribunais para que passassem a ser os
funcionários judiciais a tratar da cobrança das dívidas, o que
mereceu resposta favorável por parte dos juízes. Mas os mesmos
magistrados judiciais impuseram que os funcionários judiciais
tratassem apenas das acções que dessem entrada a partir de 14
de Março, data do pedido. As acções pendentes até essa data
tiveram de continuar a ser despachadas pelo solicitador. Daqui
resultou dois calendários: o das acções que estão a ser tratadas
pelo único solicitador, que ainda são muitas, e que, por isso, estão
a demorar mais tempo a serem resolvidas, e o das acções que estão
a ser resolvidas pelos funcionários judiciais.

sozinha desde que o irmão ficou doente e foi internado «num lar
para velhinhos». Indefesa e céptica quanto à acção da polícia, a
mulher acredita que «só Deus» lhe poderá ajudar. Os moradores
do sítio das Romeiras conhecem bem os assaltantes. São 10 a 12
jovens, com idades inferiores a 18 anos, a maioria deles, moradores
no mesmo sítio, não estudam nem trabalham, alguns têm moto,
e são, segundo dizem, consumidores de droga. Todos os
moradores, aliás, afirmam que a razão dos assaltos é, principalmente, para terem dinheiro para a droga. Os assaltos ocorrem
durante o dia. O produto subtraído é, normalmente, dinheiro,
havendo também muitos casos de furto de ouro. Os assaltantes não
costumam ser agressivos, nem têm por hábito destruir as
habitações roubadas. Preferencialmente, os assaltantes entram
em casas quando não está ninguém, ou em residências habitadas
por idosos. A mulher de 75 anos, assaltada quatro vezes no espaço
de três semanas, disse-nos que já lhe roubaram «perto de 100
contos». Estes roubos têm causado grande angústia, pois esse
dinheiro é a pensão da reforma. Devido aos assaltos, já teve de
pedir dinheiro emprestado para se alimentar durante o mês. Até
as economias que tinha para remédios já lhe retiraram, conta-nos,
de certo modo resignada. Em vários casos, os jovens nem
precisavam de forçar a fechadura, pois há o hábito de deixar as
portas destrancadas, mesmo quando o dono se ausentava para ir
à “fazenda” ou à casa do vizinho. Ficam «cinco minutos» fora de
casa e quando lá regressam já foram roubados. Esta circunstância
leva a que alguns dos assaltados acreditem que estivessem a ser
vigiados pelos ladrões, que esperavam pelo momento oportuno.
Também há registos de casas assaltadas mesmo com os
moradores lá dentro. Os ladrões entram sem serem vistos,
roubam e fogem. Moradores duvidam da acção da polícia São
inúmeras as histórias de assaltos existentes no Estreito de Câmara
de Lobos. Em determinados sítios o que é difícil é encontrar
alguém que ainda não tenha sido assaltada. Claro que não se pode
afirmar que todo o Estreito já foi assaltado. Mas pelas várias
conversas tidas com moradores resulta que há um grande
número de casas que foram assaltadas só este ano. Num sítio
«onze casas seguidas foram assaltadas». Este aumento dos furtos
nem sempre é denunciado à polícia, pois os autores dos crimes são
jovens, o que leva os moradores a afirmarem que a lei limita a
acção dos agentes. A isto se junta o medo das represálias. Os
moradores contam que houve vezes em que o assaltante saiu
primeiro da esquadra de polícia que o queixoso, havendo até
suspeitos que gozavam dessa situação na cara do assaltado à saída
da esquadra.

Comissão Nacional da Luta
contra a SIDA sem presidente
O presidente da Comissão Nacional da Luta Contra a Sida
(CNLCS) apresentou o pedido de demissão por não encontrar no
Ministério da Saúde as condições para “concluir os projectos
definidos” para o combate à doença.
António Meliço Silvestre tomou posse como presidente da
Unidade de Missão da luta contra a sida em 17 de Setembro de
2003 e deveria continuar nestas funções mais um ano, mas a
“indefinição” que encontrou no Ministério da Saúde, que tutela
a comissão, levou-o a apresentar a demissão.
Em conferência de imprensa, Meliço Silvestre disse que sai
devido à “instabilidade política” que, nos últimos tempos, colocou
em causa o trabalho da CNLCS.
O presidente da Unidade de Missão não quis justificar a decisão
com críticas ao actual ministro da Saúde, Correia de Campos - com
quem mantém uma amizade de mais de 40 anos -, mas revelou que
não concorda com o que o governante vai fazer nesta área.
Meliço Silvestre referiu-se, nomeadamente, à intenção da tutela
de colocar as comissões, como a CNLCS, na tutela do Alto
Comissário da Saúde, cargo actualmente ocupado pelo directorgeral da Saúde.
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Actividade sísmica
regressa ao normal
O Sistema de Vigilância Sismovulcânica dos Açores (SIVISA)
baixou o seu grau de alerta em S. Miguel, face à “aproximação de
níveis normais” na actividade sísmica na maior ilha açoriana,
atingida, desde 10 de Maio, por abalos cuja intensidade chegou
ao grau VI da Escala Mercalli Modificada.
Os epicentros da crise sísmica de origem tectónica ocorrida em
S. Miguel localizaram-se na zona central da ilha (complexo
Congro-Fogo), sendo os eventos sentidos com maior intensidade
em localidades como a Maia, São Brás, Porto Formoso, Ribeirinha
e Ribeira Grande. Em função da aproximação da actividade
sísmica em S. Miguel dos “níveis normais”, o SIVISA decidiu baixar
o seu grau de alerta, mantendo-se, porém em regime de
prevenção.

Casa de Povo de Água de Pau
inaugura edifício
O edifício da Casa de Povo de Água de Pau, sito à Rua da
Natividade daquela Vila, vai ser inaugurado hoje, domingo, pelas
17h00. Trata-se da inauguração de um dos mais nobres edifícios
da Vila de Água, após obras de beneficiação. As obras efectuadas
vieram dignificar as actividades que são desenvolvidas pela Casa
de Povo de Água de Pau e que, para o efeito, contaram com o apoio
financeiro da Câmara Municipal de Lagoa e do Governo Regional
dos Açores, que investiu cerca de 700 mil euros, valor que envolve
a própria aquisição da edifício. Neste edifício já se encontra em
funcionamento o Centro de Saúde, uma Biblioteca, uma sala de
estudo, o Centro de dia de Idosos da Santa Casa da Misericórdia
de Santo António de Lagoa, uma atl do Centro Social e Cultural
da Atalhada e, muito em breve, o Pólo de Informática do Centro
Social e Cultural do Cabouco. O programa Ser Criança, é outro
projecto que a Casa de Povo pretende abraçar e que aguarda
aprovação do Instituto de Acção Social, bem como parecer
positivo do Instituto de Solidariedade e Segurança Social. Este
projecto funcionará numa vertente ocupacional e de despiste
vocacional visando 5 áreas – carpintaria; cabeleireiro e esteticista,
serviços gerias, electromecânica e pesca -.
Outro dos objectivos da Direcção da casa de Povo, é a
construção de uma Creche e Jardim de Infância na Vila de Água
de Pau, para o qual cederam um terreno.

Presidenciais em Guiné-Bissau
decidem rumo da governação
Mais do que a escolha do sexto chefe de Estado da Guiné-Bissau,
as presidenciais de hoje, domingo, decidem o rumo da governação,
pois entre os candidatos favoritos apenas um partilha dos pontos de
vista do actual primeiro-ministro. Em 32 anos de independência, o
futuro do país está mais do que nunca nas mãos dos pouco mais de
538 mil eleitores inscritos para a votação, último acto de uma
transição iniciada há 21 meses e que esteve longe de ser pacífica.
Após três semanas de campanha, que decorreu sem incidentes e
num ambiente menos entusiástico do que anteriores votações,
ficou claro que apenas Malam Bacai Sanhá, apoiado pelo Partido
Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, no
poder), liderado pelo primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior,
poderá dar continuidade ao executivo saído das legislativas de
Março de 2004.
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Opinião
Vergonha em Portugal

Grau zero

Hepatite C
Gustavo Fernandes

Augusto Machado

O que se passou no passado sábado, na praça do Martim Moniz,
constitui uma vergonha para Portugal e para os portugueses, que
num passado deram a conhecer novas terras e novos mundos ao
Mundo. Portugal e os portugueses, sempre foram tolerantes e
solidários com outros povos, sem distinção de raça, cor ou ideologia
política ou religiosa. Os portugueses sempre souberam acolher
aqueles, que tal como seus antepassados, demandam por uma
vida honesta e melhor. Podem gostar mais ou menos de
determinada pessoa, inde-pendentemente da sua cor ou raça,
política ou confissão religiosa, mas não são nem nunca foram
racistas, com todo negativismo que engloba a palavra. No entanto
são defensores intransigentes da ordem pública e exigem
segurança para as suas pessoas e bens, repudiando todas as formas
de xenofobismo. Tudo começou com o Governo Civil de Lisboa,
a conceder autorização para a realização de uma manifestação
contra a criminalidade, convocada para as 14:00 horas de sábado
passado, na praça do Martim Moniz, por três cidadãos, tendo a
solicitação cumprido os preceitos legais. Por detrás deste pedido,
estavam bem escondidos os interesses da extrema-direita, que
ainda não entendeu, nem compreendeu, que Portugal é um país
democrata, com uma democracia estabilizada e onde as ditaduras,
quer de direita quer de esquerda, não têm cabimento. Portugal
não volta atrás e a garantia é dada pelo seu povo.
É uma vergonha para Portugal.
Tudo começou quando num altifalante soou uma buzina que
iniciou a marcha na praça do Martim Moniz, com a polícia em
estado de alerta. Alguns poucos nacionalistas de extrema-direita
põem-se a caminho, com bandeiras contra a imigração. Outros
mantém-se gritando por Portugal. Tudo estava controlado até que
um grupo de estrangeiros se junta do outro lado da calçada e tenta
abafar os os gritos dos manifestantes. “Querem casas e centros
comerciais, somos nós que os construímos”, dizem. Do outro lado
respondem um grupo de cabeças rapadas a abafar as vozes
estrangeiras. “Vão para o vosso País”, dizem. Os ânimos exaltamse e a polícia é obrigada a actuar de imediato, separando as duas
facções e colocando-se no meio da estrada para criar uma barreira
policial de elementos do Corpo de Intervenção da PSP.
Os apupos e insultos chovem de ambos os lados, até que a PSP
troca as posições. “É uma manobra estratégica”, explicam e
resultou. Ainda assim um grupo de manifestantes de extremadireita correu em direcção ao elevador da Glória e agrediu um
cidadão de origem africana, mais exaltado com os protestos. A
vítima acabou por se refugiar numa loja até à chegada da PSP, que
rapidamente controlou a situação. A marcha contra a
criminalidade, organizada pela Frente Nacional, começou no
Martim Moniz e ia angariando apoiantes à medida que percorria
a baixa de Lisboa. Por incrível, sexagenários juntaram-se a
cabeças-rapadas que envergavam roupas negras e cartazes contra os imigrantes e o crime. O Hino Nacional entoava e contagiava
os curiosos que assistiam à passagem da manifestação à porta de
estabelecimentos comerciais. O centro comercial da Mouraria –
onde trabalham dezenas de imigrantes – fechou as portas,
temendo que a passividade da marcha não passasse de uma
promessa. “Nem assaltos, nem extrema-esquerda, lia-se num
cartaz, empunhado por um dos manifestantes. Manifestantes que
se intitulavam do Partido Nacional Renovador, criticavam a
imigração, enquanto outros exibiam cartazes que diziam: “ Basta!
Imigrantes = Crime “ , “Não existem direitos iguais quando és um
alvo a abater”. Na frente da marcha, cerca de uma dezena de
nacionalistas segurava um outro cartaz: “Isto é nosso”, lia-se.
Outro manifestante exibia o cartaz: “Nem assaltos, nem extremaesquerda. Nenhum presta”. Os portugueses, num passado
recente, procuraram noutras paragens e lugares, trabalho e uma
melhor qualidade de vida. Quantos ainda dos nossos compatriotas
estão em França, no Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo, nas
Américas, aliás espalhados pelos cinco continentes, lutando dia a
dia por melhores condições de vida, que Portugal não foi capaz de
oferecer aos seus filhos.
É inadmissível, que uns poucos, quer sejam jovens ou menos
jovens, esqueçam os deveres de cidadania, sobretudo os
governantes ao autorizarem manifestações xenófobas. Quer
queiramos ou não, Portugal está de luto. Primeiro porque perdeu
dois grandes vultos da sua história, Vasco Gonçalves e Álvaro
Cunhal. Segundo porque a sua cultura ficou mais pobre com a
partida daquele que foi considerado um dos maiores poetas do
século XX, Eugénio de Andrade, assim era conhecido. Terceiro
pela vergonhosa manifestação contra os imigrantes, contra aqueles
que se esforçam por ter uma vida melhor. Quarto pela passividade
dos governantes, que permitem manifestações racistas e
xenófobas.

Existem dúvidas se o vírus é
transmitido por via sexual. Os
estudos científicos não são
conclusivos e as incertezas podem
conduzir a enganos. Mas uma coisa
é certa caros leitores e caras leitoras:
a doença, seja qual for a forma de
contágio, afecta três por cento da
população mundial, ou seja, 170
milhões de pessoas.
O debate é antigo e continua em
aberto. Algumas semanas a trás os
meios de comunicação social faziam
eco de um estudo canadiano, realizado com homens que
mantinham relações homossexuais, concluindo que não se tinha
verificado transmissão do vírus da hepatite C (VHC) por via sexual.
Semanas depois, a imprensa especializada defendia precisamente
a versão contrária.
Um grupo de cientistas da Universidade de Mármara, na
Turquia, dirigidos por Veysel Tahan, afirma, na sua investigação,
que se sabe que o contacto com sangue afectado consiste na
principal via de transmissão do VHC. Embora, em cerca de 50 por
cento dos casos, não se consegue identificar a forma de contágio.
“O papel das relações sexuais na transmissão deste vírus é um
tema controverso. A prevalência de anticorpos anti-VHC nos casais
de pessoas com hepatite C situa-se entre zero e 27 por cento. Por
outro lado, a duração das relações foi associada às taxas de infecção
e, em algumas investigações, foi detectada a presença do vírus no
sémen. A transmissão do homem para a mulher parece mais
frequente do que o inverso”, explicam os autores.
Para comprovar se os contactos íntimos estão ou não relacionados
com casos de hepatite C, os cientistas decidiram estudar 600
pessoas infectadas, bem como os seus parceiros. O trabalho,
publicado na revista “The American Journal of Gastroenterology”,
comprova que 12 dos parceiros apresentavam anticorpos do VHC.
Posteriormente, os autores avaliaram o subgrupo de homens e
mulheres (216) que não estavam afectados pelo vírus no início da
investigação. O estudo mediu a possibilidade de contágio ao longo
de três anos. Os dados mostraram que nenhum dos indivíduos
possuía indícios de infecção.
Para Ricardo Moreno, chefe da secção de hepatologia do Hospital La Princesa, em Madrid, adianta: “Ainda que o estudo
mencione que são matrimónios monogâmicos, não se pode ter a
certeza se o indivíduo não afectado mantém ou não outras
relações. Assim como também não se sabe quais as medidas e
hábitos de higiene que cada um costuma adoptar. E será
igualmente difícil concluir acerca da relação entre o número de
encontros íntimos e as possibilidades de contágio. Alguém
acredita, que estes casais que fizeram parte do estudo, contam as
vezes que fazem amor?”, questiona o especialista madrileno.
Todavia, os autores da investigação referem que uma das razões
que justificam as suspeitas de que o vírus podia ser transmitido por
via sexual é a sua elevada prevalência entre prostitutas e
homossexuais.
Os especialistas sublinham que o contágio também pode ser
transmitido, para além das relações sexuais desprotegidas, por
transfusões de sangue ou/e a utilização da mesma seringa para
se injectarem – é o caso dos toxicomaníacos.
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Rui Costa Pinto
A criação de um clima de confrontação social é o pior caminho
para resolver a crise económica e financeiraA onda de contestação
não é uma surpresa, 100 dias depois de José Sócrates ter assumido
a liderança do governo. O que surpreende é a actual dimensão da
contestação social. A reunião de várias centenas de magistrados,
em Coimbra, que ameaçam com uma greve, e a manifestação de
dezenas de milhar de funcionários públicos, à porta da sede do PS
e da Assembleia da República, são dois casos que impressionam
pela violência do discurso e pela capacidade de mobilização. A
reacção governamental, numa lógica de braço-de-ferro, não se fez
esperar: Alberto Costa, ministro da Justiça, já fala em outsorcing
; e Maria de Lurdes Rodrigues, ministra da Educação, abriu uma
guerra jurídica com os sindicatos, impondo serviços mínimos para
o período de greve dos professores, que coincide com a data dos
exames nacionais. A tentativa de limitar o direito à greve, ainda
que encapotada, não resolve nada. Certamente, José Sócrates não
vai querer ficar para a história como o primeiro-ministro socialista
que deu o primeiro passo para tentar rever um direito inalienável
dos trabalhadores. Se é verdade que as verdadeiras medidas
duras ainda estão para vir, como atestam os últimos números das
finanças públicas, que revelam uma ligeira subida da despesa
pública, então só resta esperar o aumento da onda de contestação.
Face a esta situação previsível, que a partir de Setembro se vai
tornar uma evidência ainda maior, o governo socialista, que lidera
um Estado falido, está à beira de cair na tentação de optar pelas
soluções mais fáceis, apesar de dispor de uma ampla maioria
absoluta. Os estrangulamentos de décadas não se resolvem com
medidas avulsas, que chegam a parecer persecutórias, mas com
reformas de fundo justas e competentes que os cidadãos possam
compreender. Para fazer face aos desafios da modernização e da
competitividade, o país precisa de um governo com autoridade,
não precisa de um governo autoritário. A fragmentação de
sectores vitais, o ataque a direitos fundamentais e a destruição de
alguns dos principais sectores de actividade não resolvem a grave
crise económica e financeira. No momento em que o cheque dos
fundos europeus é incerto e o preço do petróleo continua a subir,
só faltava uma espécie de governação com tiques moralistas para
agravar ainda mais os problemas estruturais. Os portugueses já
perceberam que o país está doente. Mas José Sócrates tem de
compreender que Portugal não quer morrer da cura.
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Falamos português e italiano
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Vária
A procura de
Festejando os alunos da Escola Santa Cruz
A FÚRIA BACKSTREET
A língua portuguesa é uma múltiplas línguas nacionais, e munidade é realmente imporvoluntários para BOYS REGRESSOU
das cinco línguas mais faladas ainda sobrevive na Ásia - Ma- tante de ter um bom conheciMaria Calisto no mundo — cerca de 180 cau e Goa - e na Oceania - Ti- mento da nossa lingua de oria 7ª edição da
milhões de indivíduos utilizam- mor - como língua de grupos gem. Cada ano podemos apreFoi no passado dia 19 de Junho que o conjunto “Backstreet Boys” na como língua materna. É a minoritários. A língua portu- ciar os telentos dos nossos joFesta das
esteve em Montreal para o lançamento oficial do novo disco língua nacional de Portugal guesa pertence ao grupo das vens que sacrificam os seus
“Never Gone”. Este conjunto fez furor de 1995 a 2000 e, depois de (incluindo Açores e Madeira ) línguas românicas, ou neola- sábados a ir a escola aprender
crianças de
cinco anos de ausência, não perdeu nenhum sucesso ao perto dos e do Brasil, a língua oficial de tinas, e teve a sua origem no a lingua de Camões.
seus fãs. O local de “Musique Plus” estava cheio, e no caminho, vários países africanos — Ango- latim falado. É sempre agraA Voz de Portugal deseja a
Montreal
nem se fala. Os fãs dos BSB são jovens, numa média de 15 a 22 anos la, Cabo Verde, Guiné-Bissau, davel de ver e encontrar a todos que vão a escola BRAVO,
Para oferecer um
sorriso às crianças e
viver uma experiência inesquecível
A Festa das crianças de Montreal procura activamente 750
voluntários para a animação e
serviço à clientela, a fim de
assegurar um bom desenvolvimento das actividades durante dois dias memoráveis.
O amor das crianças e o entusiasmo dos numerosos voluntários são procurados para
assegurar o sucesso deste acontecimento de grande envergadura que, mais uma vez
estará no parque Maisonneuve, no sábado 20 e Domingo 21
de Agosto de 2005, de 11 h às 18h.
As pessoas interessadas poderão escolher entre vários
postos: voluntário ao acolhimento, voluntário supervisionando à animação, voluntário aos jogos infláveis, voluntário à sondagem, voluntário às
instruções à refrigeradores ou
ainda benévolo aos estacionamentos. Juntam-se à equipa
e permitem à milhares de crianças viver uma experiência única! Comuniquem com a linha
telefónica Info-Festa Bell no
872-0060 para obter mais informações sobre os diferentes
postos e para inscrever-se. Pode
igualmente visitar o sítio Internet ao endereço seguinte para
todos os detalhes:
www.ville.montreal.qc.ca/fetedesenfants

- “crescemos com eles”.
Quem são eles? Os BackStreet Boys são cinco adultos (entre 25
e 34 anos) que, não somente são bonitos, têm um grande talento.
Conhecidos por vários temas como “I’ll Never Break Your Heart”,
“Get Down”, “The Call”, “Backstreet´s Back” e muitos mais, e
agora com “Incomplete”.
Este conjunto fez sonhar muitas jovens: foram ídolos para nós,
é claro, e apesar de tanta fama, nunca se pensaram por outros.
Depois de cinco anos de êxito, o conjunto, que teve muitos
competidores como “N´Sync”, as “Spice Girls” os “98º”, decidiu
pegar uma pausa para pensaram nas suas vidas pessoais. O Kevin,
o Brian e o Howie quiseram afastar-se e ter uma vida mais fámiliar.
Nick (o mais novo do conjunto) tentou fazer uma carreira solo e
o AJ esteve internado um problemas de droga, mas felizmente está
curado. O conjunto regressará a Montreal no dia 13 de Setembro
ao Centro Bell, e parece um espectáculo que vai ser bastante
apreciado.
Desde o dia que foi anunciado a passagem na Musique
Plus, 120 mil pessoas ligaram
para reservar lugares e para
terem mais informações, então pudemos imaginar que os
bilhetes que estarão à venda
amanhã (quinta-feira dia 23 de
Junho) vão voar.
Desde a saída do novo disco
“Never Gone” no dia 14 do
corrente, este conjunto soube
satisfazer seus fãs. O disco é
mesmo EXCELENTE, o estilo
é mais adulto, mais sentimental, mais agudo. Esperamos
que os BackStreet Boys possam ainda realizar muitos
mais discos e que ficam sempre um bom exemplo para os seus fãs.
Às fãs dos BackStreet Boys, não se esquecem do 13 de
Setembro, onde, espero, seremos muitas a compartilhar um
sonho, uma alegria, onde teremos muito prazer com os nossos
ídolos, os BACKSTREET BOYS (Kevin, Howie,Brian, AJ, Nick),
porque espero poder assistir a este evento. Para as pessoas que
gostariam saber mais sobre este conjunto, visitam o
www.backstreetboys.com. O novo disco “Never Gone” já está a
venda.

Moçambique, São Tomé e
Príncipe - onde convive com

nossa juventude na Escola
Santa Cruz. Em qualquer co-

e ainda mais os premiados

Melhor Aluno
Infantil
Ricardo Gonçalves Torcato
Exp. Oral
Davide Domingues da Silva
Kassandra Antunes
1ª Classe
Marcelino Cunha Katia
Filipe Costa
2ª Classe
Lena Rita Dias da Fonseca
Sabrina Lança Timóteo
Carla Sophia Batista Lemos
3ª Classe
Fábio Luís Leon Rosa
Melissa Matias Moleirinho
Katia Nicole Reis Leal
4ª Classe
Alexandra Costa
Melanie Sinclair
Tania Pinheiro
5ª Classe
Simon da Silva
Andrea Leonida Gideau
6ª Classe
Jessica Marly Pinto da Silva
Louisa Mussels Pires
Mais Esforço
Infantil
William Van Lata
Exp. Oral
Lea Lavoie Rebelo
Alexa Rafael
1ª Classe
Cyril Fonseca
Samuel Lopes Marques
2ª Classe
Patrícia Alexandre Almeida Alves
Sara Calado Marques
Katherine Rafael
3ª Classe
Kevin da Silva Castanheira
Marly Tiburcio Carneiro
Eva Anna Barroso Riccardi
4ª Classe
Pedro Moussels Pires
Karina Fernandas
Mathew Andre
5ª Classe
Bruno Manuel Cruz Castilho
Kathleen Laranjeiro
6ª Classe
Andrew Abrantes Figueiras
Michael Antunes Alves
Aluno Modelo
Infantil
Sara Leclerc
Exp. Oral
Davide Domigues da Silva
Alicia Pinheiro
1ª Classe
Vanessa Pereira
Émilie de Sève
2ª Classe
Miriam Barrosso Ricardi
Sabrina Lança Timeteo
Karina Rodrigues
3ª Classe
Kelly Cristina Luís
Emilie Barosso Nadon
Kathleen da Silveira Pereira
4ª Classe
Jessica Jardim Andrade
Steven Querido
Stephane Calinas Vieira
5ª Classe
Andreia Santos
Tony Manuel da Cruz Castilho
6ª Classe
Louisa mussels Pires
Melanie Luís
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Vária
Joe Puga: Amor de pais no Dia do Pai
Dinora e Diamantino de Sousa
Este ano o Dia do Pai foi celebrado de uma maneira bem peculiar no Restaurante Solmar.
Joe Puga, artista bem conhecido da nossa comunidade,
escolheu este dia simbólico para, associado ao ambiente
requintado do Restaurante Solmar fazer o lançamento do seu novo
trabalho discográfico “Amor de Pais” e simultaneamente prestar
homenagem aos seus pais que no passado mês de Novembro
festejaram as suas bodas de ouro.
Foi uma “soirée” perfeita onde nada foi deixado ao acaso. Um
jantar de excelente qualidade durante o qual fomos presenteados
com musica romântica interpretada pelas bonitas vozes de Lúcia
Belo e Joe Puga, eximiamente acompanhadas ao piano pelo professor Carlos Ferreira.
A fechar a noite, tivemos o privilégio de ver actuar uma jovem
“muito jovem”, Ashley – filha da cançonetista Lúcia Belo – que
interpretou, acompanhada simplesmente ao piano pelo Carlos

ensaiamos a canção só com o piano gostei daquele ambiente um
tanto romântico que foi criado e decidimos gravar somente com
piano e voz.
VP: Este CD só contém três músicas, mais algum projecto
em breve?
JP: Embora o CD tenha três músicas na realidade só tem duas,
porque “Amor de Pais”, está com duas versões. Uma dedicada
directamente à minha mãe e depois a outra versão na qual eu
substituí uma palavra para assim contemplar todas as outras mães.
A outra canção é uma versão portuguesa do “Caruso” que eu
escrevi e que tem tido uma excelente aceitação.
Em termos de futuro estou a preparar um novo trabalho
discográfico, com musicas só em Português e que vai estar pronto
no Outono.
Em Fevereiro, vou fazer uns espectáculos nos Açores e também
em Portugal e será esse trabalho que vai ser divulgado.
VP: Neste verão altura onde normalmente se faz mais
espectáculos, existem alguns planos?
JP: Sim, este verão tenho bastantes espectáculos, é pena que
para a Comunidade Portuguesa tenha poucas saídas mas em
contra-partida, tenho muitas saídas para as outras comunidades
o que é muito bom. Vou participar numa festa Latina que se vai
realizar em Julho em Drummondville.
VP: Fazendo um pequeno recapitulativo da tua carreira.
Embora tenhas 20 anos de carreira ainda és um jovem. Para
aquelas pessoas que ainda não te conhecem, quando
começaste e quantos trabalhos já tens ao teu activo?
JP: A minha mãe diz que eu canto praticamente desde que nasci
e o tempo foi passando e com isto já vão 20 anos. Neste momento
tenho seis CD’s gravados. O primeiro foi o Canadiano Português
que saiu em 1987 e depois outros se foram adicionando. Nos meus

Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição.
Amor: Procure ser mais optimista quanto ao seu futuro
sentimental.
Saúde: Solte-se, tente não andar muito tenso.
Dinheiro: A sua forma de gerir as economias poderão conduzilo ao bom caminho.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 17, 23, 44, 13, 26, 1
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força.
Amor: Tem que tentar adaptar-se à sua nova vida amorosa. Aja
com mais espontaneidade.
Saúde: A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça
disso.
Dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive. Aja com
prudência.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 14, 27, 23, 5, 10, 36
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Poderão surgir novas paixões na sua vida, pense no
que realmente quer.
Saúde: Tendência para dores de cabeça e insónias.
Dinheiro: O seu equilíbrio monetário está para breve. Trabalhe
afincadamente.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 4, 17, 45, 13, 23, 10
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Procure distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Revele os seus sentimentos.
Saúde: Faça um exame médico completo, certamente ficará
mais descansada.
Dinheiro: Época favorável para pedidos de empréstimo. Poderá ser o
momento certo para realizar o seu sonho.
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 14, 23, 38, 44, 16, 7
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Planeie um período de descanso a dois.
Saúde: Hidrate-se , beba mais líquidos.
Dinheiro: Aproveite bem este momento para alargar os seus
rendimentos.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 12, 46, 33, 25, 6, 22

Ferreira, uma canção espanhola com elevado grau de dificuldade.
Justiça seja feita, apesar da sua tenra idade, mostrou uma
maturidade de interpretação, um posicionamento de voz e uma
afinação que muitos dos nossos artistas que andam por ai a cantar
deveriam tomar como exemplo.
Esperamos que ela progrida ainda muito mais, pois, como diz o
velho ditado popular “filho de peixe sabe nadar”.
A Voz de Portugal deseja um imenso sucesso para o Joe Puga e
para este seu trabalho, bem como para o seu futuro CD, a sair
brevemente.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão
um grande bem-estar emocional.
Saúde: Demasiado esforço físico e mental. Durma mais para
recuperar energias.
Dinheiro: Controle a impulsividade nos seus gastos.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 22, 13, 10, 47, 15, 3
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor: Poderá surgir uma nova amizade ou um novo
relacionamento.
Saúde: Tendência para alguns problemas digestivos.
Dinheiro: Compre algo que a satisfaça, você merece um presente.
Números da Sorte: 53
Números da Semana: 37, 29, 46, 10, 1, 22

Seguidamente apresentamos uma pequena entrevista que nos
foi concedida por Joe Puga durante esse jantar.

Voz de Portugal: Joe, 20 anos de carreira, dia do Pai,
lançamento de um novo single-CD. Duas perguntas numa:
Primeiro porquê aqui no restaurante Solmar e depois o porquê
deste lançamento de um novo “single-CD”?
Joe Puga: Este “single” é muito importante para mim, por
diversas razões. Estou a festejar os meus vinte anos de carreira e
depois porque existem duas pessoas muito importantes na minha
vida que são os meus pais. Eles festejaram cinquenta anos de
casados em Novembro passado e esta canção que eu tenho no meu
CD é dedicada a eles. Eu comecei a escrever esta canção há já
algum tempo, e achei que seria uma excelente ocasião oferecerla no dia dos seus cinquenta anos de casados.
Quando lhes cantei a canção as pessoas gostaram muito e decidi
gravá-la.
A resposta tem sido muito boa tanto por parte de toda a
comunidade como por parte da minha família e isso tem-me dado
muita força. O que é bastante interessante, porque quando
acabamos os espectáculos normalmente estamos sozinhos, e o
apoio são os nossos familiares que no-lo dão.
VP: Esta canção “Amor de pais” conta com a colaboração,
no poema, da Adelaide Vilela e na parte musical do Carlos
Ferreira, que tal esse experiência?
JP: Esta canção começou com um poema da minha autoria e
depois a Adelaide veio ajudar-me a finaliza-lo. Depois o Carlos
Ferreira, que já conheço há imenso tempo como grande pianista
e como amigo também, fez os arranjos musicais. Inicialmente
pensamos fazer esta canção com mais músicos mas quando
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álbuns encontramos sempre alguma coisa em Português porque
eu faço questão de não perder as minhas raízes e de mostrar
orgulho em ser Luso-Canadiano e é uma forma de promover a
nossa língua.
VP: Fazendo um pequeno recuo de uma semana. Tu estiveste
presente nos festejos do Dia de Portugal, gostaria de conhecer
a tua opinião sobre esses festejos?
JP: Gostei imenso de lá estar a cantar; foi fantástico! Primeiro
porque penso que já deveríamos ter tido uma festa do Dia de
Portugal como esta há muito tempo. Temos uma grande
comunidade que gosta de mostrar o que é Portugal, por isso fiquei
muito feliz de estar presente e de ver tanta gente a assistir a um
evento daqueles.
Espero que para o ano se dê continuidade a este tipo de festejos.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Pense bem naquilo que quer para não magoar os
outros.
Saúde: Tenha algum cuidado com os seus olhos, proteja-os.
Dinheiro: Período positivo para colocar ao seus projectos em marcha.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 14, 33, 12, 25, 4, 17
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: Você ainda não se apercebeu, mas a paixão está no ar.
Saúde: Recuperar energias, faça um fim de semana longe da
cidade.
Dinheiro: Período não muito favorável.
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 11, 23, 44, 26, 24, 49
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Veja quem é realmente seu amigo.
Saúde: Nunca esteve tão bem como agora.
Dinheiro: Estará financeiramente estável, aprovei-te para
adquirir aquilo que sempre desejou.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 14, 36, 28, 44, 16, 1
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor: Tenha pensamentos positivos, o seu companheiro
poderá surpreendê-lo.
Saúde: O excesso de trabalho poderá ser seu inimigo.
Dinheiro: Opte por economizar nesta altura.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 17, 42, 35, 19, 2, 23
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Aconselhe o seu coração a ser mais flexível.
Saúde: Falta de apetite.
Dinheiro: Verifique a sua conta bancária, poderá haver
surpresas.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 3, 25, 46, 11, 27, 46
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Saúde
Natalidade Infantil I

Não há mais crianças?!
Manuel Louro

A natalidade perde terreno
no Quebe-que! O que segue,
embora um pouco técnico e
frio, é o resumo de uma vasta
sondagem, com análises e testemunhos, realizada no Quebeque. Não sou o autor; sou
apenas o transmissor, ou se
quiserem o mensageiro da
realidade deste canto do mundo.
E porquê o Quebeque?
Porque o conheço bem. Ele

é, a meu ver, o produto tipo da
sociedade contemporânea em
ebulição, e o que mais se assemelha à imagem que o Portugal moderno reflecte no “circo”
da Comunidade Europeia e no
mundo.
Após tantos anos de marginalidade (também como o
Quebeque), Portugal procura
encurtar à pressa o espaço
perdido, improvisando por vezes, para atingir de pena e de
miséria o nível ainda bem distante dos outros países mais
avançados.
No próximo número continuarei com “ANÁLISE DOS
FACTOS SALIENTES E TESTEMUNHOS”.
O que surpreende os turistas
que entram em França ou nos
Estados-Unidos, países que
conservaram uma natalidade
relativamente importante, é o
quase silêncio nos parques, nos
terrenos de jogos e em volta das
escolas. Faz-me pensar nos
anos 60 em Portugal quando
baixo; nos anos 80 chegou a 1,3
ou 1,4 de crianças em média”.
Na sua opinião, as causas

nas praias se viam apenas mulheres, velhos e crianças pois a
juventude (rapazes) batia-se
em Angola, Moçambique, Guiné Bissau. ...e quantos por lá
ficaram...
Porquê esta baixa?
Cada especialista explica o
fenómeno em função da sua
disciplina: matemática, economia, medicina, cultura... Os
“cohortes” (grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano)
dos princípios do ano 70, que
chegaram à idade de ter filhos,
são dos mais pequenos que o
Quebeque jamais conheceu na
sua História, diz Jocelyne Lapierre--Adamcyk, professora de
Demografia na Universidade
de Montreal. Ela diz: “Nos anos
70, nasciam no Quebeque à
volta de 100 000 crianças por
ano (o Quebeque tem uma
população aproximada de sete
milhões). Eis portanto uma
explicação puramente matemática.
Mas esta não é a única explicação
O número pouco elevado de
nascimentos explica-se também pelo facto de a percentagem de fecundidade (número
de crianças por mulher) ter
diminuído. A natalidade é hoje
de 1,5 ou de 1,6 por mulher.
Mas isto não é ainda o mais

RESULTADO DA SONDAGEM
Se há poucos bebés no Quebeque é:
-Por causa da situação económica dos casais... 76%;
-Por causa da fragilidade dos casais
68%;
-Porque as mulheres trabalham
53%;
-Por causa do egoísmo
31%.
Quantos filhos gostaria de ter?
- Nenhum
6%;
- Um
8,5%
- Dois
55%
- Três
23%;
- Quatro
7%
Qual o rendimento (antes do imposto que tira em média 35 a
40%)
Para responder as necessidade de uma família de dois adultos
e duas crianças?
*15 a 20 000 dólares
2%;
*20 a 25 000 dólares
5%;
*25 a 30 000 dólares
11%;
*30 a 35 000 dólares
16%;
*35 a 40 000 dólares
19%;
*40 a 50 000 dólares
24%;
*Mais de 50 000 dólares 26%
(NB: O dólar canadiano vale 120$00; O americano vale 160$00.
É importante ser casado para ter filhos?
Não
É importante ter emprego estável para ter filhos? Sim
É importante formar um casal para ter filhos? Sim
É importante estar amoroso para ter filhos? Sim
Acha que é fácil de ser pai ou mãe
Sim
Acha que é difícil ser pai ou mãe
Sim
Por que razão é difícil ser pai ou mãe?
-Custo da vida
-Falta de tempo
-Empregos instáveis
-Futuro incerto
A sociedade de hoje encoraja os
adultos a terem filhos?
As mulheres empregadas são
penalizadas profissionalmente?
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68%
64%
95%
77%
38%
62%

33%
12%
5%
7%
Não

77%

Sim

66%

principais da “desnatalidade”
são as seguintes:
- Problemas financeiros;
- Instabilidade dos casais;
- Eficácia dos meios contraceptivos;
- E, sobretudo, mudança profunda dos valores sociais, que
privilegiam o prazer e a satisfação pessoais.
O Dr. Françoís Bissonette
obstétrico-ginecólogo, director
da Clínica de Fertilidade do
Centro Hospitalar da universidade de Montreal apresenta
as seguintes explicações médicas: “Há um aumento constante das consultas médicas por
infertilidade. A revolução sexual teve inevitavelmente as
suas consequências: muitas
mulheres se encontram com
danos permanentes nas trompas de Fallope, consecutivas de
doenças transmitidas sexualmente (geralmente infecções
bactérias). Segue-se a tendência de fundar a família cada vez
mais tarde. Ora, aos 35 anos, a
mulher perdeu já 50% de fertilidade e mais de 95% aos 42
anos”.
“Um factor menos conhecido
mas não menos preocupante, é
a diminuição nos homens do
mundo inteiro, da quantidade
e da qualidade dos espermatozóides, devido, “entre muitos
dados científicas, à exposição ao
cádmio (elemento químico da
família do zinco venenoso, um
certo óxido, presente na água e
no fumo dos cigarros) e do
efeito hormonal dos produtos
organoclorados”. Curioso o que
li algures na revista “ACTUALIDADE”: a quantidade e qualidade dos espermatozóides
diminui particularmente com o
stress e com o trabalho excessivo.
As calças e os “slips” demasiadamente apertados (isto não é
anedota...) impedem a circulação normal do sangue e o
resfriamento natural testicular.
Estas curiosas jóias masculinas
só funcionam bem a 33º C; à
temperatura normal do corpo:
(37º) cessam de produzir...
razão pela qual, por mais preciosas e sensíveis que sejam,
estas jóias de família estão
situados no exterior do corpo...
Admirável como a natureza é
bem feita e “pensa” em tudo!
Mas o Quebeque não é o
único a fazer greve da natalidade. A Terra-Nova (no Canadá) tem uma percentagem de
fecundidade inferior a 1,5, e a
Espanha e a Itália atingem
apenas um filho por mulher. No
Oeste canadiano é o contrário.
O Quebeque deve fazer face
um dia ao déficite de uma
sociedade envelhecida e desequilibrada, porque, para que a
sociedade seja normal é necessário que a quantidade da população constituída por idosos e
crianças seja mais ou menos
igual sob pena de destabilizar
um pais e, generalizado, destabilizar o mundo.
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Serviço público! Um conceito que Sampaio apela a um maior esforço “Ecoturismo em Cartoon” até dia 30
Jorge Sampaio defendeu, esta terça- Museu Nacional da Imprensa
exige responsabilidade colectiva
feira, que o quadro produtivo de Portugal tem de ser modernizado. Para tal, mostra Humor na Graciosa
Luis Barreira
Jorge Sampaio apelou a um maior esforVárias vezes nos interrogámos sobre o papel de alguma da
comunicação social portuguesa, a propósito dos presumíveis
“escândalos” dos políticos portugueses, das suas chamadas
“ligações perigosas” e das suspeitas de “crimes morais e
materiais”.
Reconhecendo que a vida pública deve merecer um
comportamento irrepreensível dos seus agentes, que a
credibilidade do Estado, enquanto garante da moral social, deve
merecer uma atenção muito especial da sociedade e uma
vigilância, que só uma imprensa livre pode garantir, acho por bem
que: jornais, rádios e televisões, estejam atentos aos sintomas de
irresponsabilidade moral e social dos dirigentes das forças políticas,
na oposição e no governo, quando elas se afirmam, enquanto poder
ou alternativa do mesmo, ao serviço dos cidadãos.
Sou completamente contra todos os pseudo jornalistas e
directores dos órgãos de informação que, na sua ânsia de títulos
de primeira página e vendas acrescidas, afirmam “não importa o
quê” sobre a vida de pessoas públicas, sem qualquer respeito pela
vida privada de cada um (cujo comportamento não afecte a
sociedade), com toda a irresponsabilidade, sobre a veracidade das
informações publicadas, a propósito de actos públicos indevidos,
pretensamente cometidos por titulares de cargos públicos ou
dirigentes políticos, refugiando-se na liberdade de imprensa.
Se é verdade que a imprensa livre é um garante fundamental
de qualquer democracia, a imprensa “mentirosamente livre” é um
dos piores perigos para a sua sobrevivência!
Temos lido, visto e ouvido de tudo, sobre governantes, exgovernantes e candidatos a governantes. Quando alguém decide
fazer uma denúncia, sobre uma situação particular que afecta
alguns destes cidadãos, “aqui del Rei” que não se fala de outra
coisa. Os julgamentos são instantâneos e as suspeitas permanecem
para sempre. Porquê? Porque por razões históricas e psicológicas,
muito próprias do nosso povo, é mais fácil assumir a corrupção nas
figuras públicas, do que admitir a sua inocência e como a justiça
em Portugal é tardia em conclusões, quando alguém que foi
acusado injustamente é ilibado das acusações, ou isso já não é
notícia que se venda (já não é escândalo...), ou se duvida da justiça,
da própria justiça.
Outro sintoma não menos perigoso para a vida colectiva, é a de
encarar as supostas denúncias de irregularidades cometidas por
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ço da banca, empresas, Governo e
trabalhadores.
Necessidade de inovação. Foi esta a
mensagem deixada hoje por Jorge
Sampaio no início de uma visita de três
dias a empresas e instituições de sucesso
no norte do país. O Presidente da República, que participou num debate na
Unicer, defendeu que falta liderança,
formação profissional e científica nas
empresas. Em relação ao sector da
banca, o chefe de Estado considerou que falta arriscar, acusando
algumas personalidades presentes na plateia de não terem falado
no capital de risco. No seu discurso, Sampaio referiu que formar
espíritos inovadores começa muito cedo, ou seja, no ensino básico
e secundário. A título de exemplo, lembrou uma visita à Finlândia,
onde teve oportunidade de falar com professores. Sampaio exortou
ainda o Governo a ser criterioso em matéria de quadro
comunitário, quando houver acordo na União Europeia.
personalidades, como uma acção de descrédito, movida por forças
políticas antagónicas ou por invejas, ou conflitos, dentro dos
partidos políticos. Passa-se a relativizar a verdade, em função de
quem a denuncia e de quem se implica, sem ter a mínima
preocupação em avaliar o que de real se passa.
E assim vamos vivendo, num total descrédito pelas instituições
e seus mandatários e pior do que tudo, sem alguma vontade de
ajudar a resolver os problemas do Estado que, afinal, somos nós!
É preciso colocar ordem em tudo isto!
Um órgão de informação que publique falsas notícias, deve ver
irradiados da missão de informar, todos os responsáveis pela
difusão de tais notícias. Informar com veracidade é também uma
causa pública!
Um político ou detentor de um cargo público, que se veja
condenado por utilização abusiva do seu cargo, ou por práticas
socialmente condenáveis, deve ser impedido, definitivamente, do
exercício de tais cargos.
Só assim podemos moralizar o conceito de serviço público,
acreditar na boa fé dos homens e mulheres que dirigem as
instituições e participar activamente na construção de uma
sociedade, da qual somos parte integrante.

6/21/2005, 5:00 PM

Termina, no próximo dia 30, a exposição “Ecoturismo em Cartoon” que o Museu Nacional da Imprensa levou até à ilha Graciosa,
nos Açores.
Composta por 30 cartoons, a mostra apresenta
os melhores trabalhos do V
PortoCartoon-World Festival subordinado ao tema
“Ecoturismo”, em sintonia
com a designação da
Unesco para 2002: Ano
Internacional do Ecoturismo.
Os desenhos patentes
mostram um mundo que
todos temem e que já existe
em vários cantos do planeta: animais e plantas artificiais em cidades sufocantes de betão e fumo, ou
ilhotas-paraíso vigiadas por
câmaras de vídeo. Nos trabalhos são evidentes as
preocupações e críticas,
que em todo o mundo circulam, quanto ao equilíbrio difícil entre
a Ecologia e o Turismo.
A exposição reúne trabalhos de grandes caricaturistas de todo
o mundo e já premiados em vários festivais internacionais de
desenho humorístico.
Podem ser apreciados desenhos provenientes de países tão
diferentes como o Brasil, Cuba, Azerbeijão, Bielorrússia, Bulgária,
Eslováquia, Filipinas e Tailândia, para além dos europeus.
Desde a inauguração, em 1997, que a caricatura tem sido um
dos campos privilegiados de acção do Museu Nacional da
Imprensa, a nível nacional e internacional, levando exposições de
cartoon até Espanha, França e Argentina, além de diversos pontos
do país como acontece agora com os Açores.
A exposição “Ecoturismo em Cartoon” vai estar patente ao
público, no Museu da Graciosa até 30 de Junho, no seguinte
horário: 2ªa 6ª, 9-12.30h e 14h-17.30h.
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Alma juvenil
Esta é de graça...
Uma utilizadora desesperada ligou à Dell porque não conseguia
ligar seu computador.
Depois de se assegurar que o havia ligado na tomada, o técnico
perguntou-lhe o que acontecia quando ela apertava o botão de
ligar.
Ela respondeu que pisava e pisava no pedal e nada acontecia.
O pedal era o rato.
Três médicos conversando, um francês, um inglês e um
português sobre proezas medicinais no seu país. Diz então o
Inglês: Houve um dia que um jovem teve um acidente de mota
e perdeu uma perna, a minha equipa pôs-lhe uma nova e agora
esse jovem é campião nacional de ciclismo!
Diz a seguir o francês: Um jovem teve acidente de carro e
ficou sem um braço, a minha equipa de cirurgiãos conseguiu
transplantar-lhe o próprio braço e hoje ele é campião mundial
de boxe!
Agora é a vez do português: Um homem teve um acidente de
biciclete e perdeu a cabeça, a minha equipa transplantou um
melão. Os outros médicos ficam de boca aberta e o português
diz que não é o mais impressionante, os outros perguntam
então o fim da história. O portugués continua então e diz: esse
homem formou-se e agora é deputado na assembleia!

Sun Youth
A História do grupo
A organização “Sun Youth” foi fundada
em 1954 o resultado de alguns miúdos
locais que não estavam muito activos no
meio desportivo e da actividades recreativas
disponíveis no bairro do “Plateau” no Boul.
St-Laurent na área. A ideia era simples: fornecer uma maneira
respeitável e construtiva para o povo focalizar o seu tempo e
energias.
Eles estabeleceram um jornal escrito à mão chamado “O sol da
rua Clark,” que era distribuída porta à porta. Este grupo
colectaram fundos e usaram os dinheiros para pagar alguns custos nestas actividades desportivas, das quais, a maioria de parte,
tinham organizado. Eventualmente puderam comprar

Miguel Felix
As Instituições
O Conselho da União Europeia
É a principal instituição decisória da União. Cada país da União
exerce rotativamente a Presidência, por um período de seis meses.
Nas reuniões do Conselho participa um ministro de cada Estado.
O Conselho e o Parlamento Europeu partilham o poder legislativo
e a responsabilidade pelo orçamento. É o Conselho que assina os
acordos internacionais negociados pela Comissão.
O Conselho Europeu
É a reunião dos Chefes de Estado e de Governo de todos os
Estados-Membros e o Presidente da Comissão Europeia. O
Presidente do Parlamento Europeu também intervém em cada
Conselho Europeu. O Conselho Europeu constitui, pois, a mais
elevada instância decisória da União Europeia. O Tratado de
Maastricht consagrou o papel do Conselho Europeu como centro
impulsionador das principais iniciativas políticas comunitárias e
como árbitro para dirimir questões mais difíceis, sobre as quais os
ministros (reunidos no Conselho da União Europeia) não tenham
chegado a acordo.
O Parlamento Europeu
É o órgão que representa os cidadãos da União Europeia e
participa no processo legislativo. Desde 1979, os seus membros são
eleitos por sufrágio directo e universal. As eleições têm lugar todos
os cinco anos. O Parlamento realiza normalmente as sessões
plenárias em Estrasburgo e ainda algumas sessões adicionais em
Bruxelas. As suas comissões reúnem-se em Bruxelas. O
Secretariado-Geral está sedeado no Luxemburgo. O Parlamento
e o Conselho partilham o poder legislativo, seguindo três processos
diferentes, além da simples consulta.
A Comissão Europeia
É uma das instituições-chave da União Europeia. Ela é composta
com 25 comissários, que é um por Estado. A sua missão é defender
os interesses da União Europeia. Enquanto “Guardiã dos
Tratados”, deve assegurar que os regulamentos e directivas
adoptados pelo Conselho e pelo Parlamento são aplicados.
A Comissão dispõe do monopólio da iniciativa legislativa e pode
intervir a qualquer momento para ajudar a encontrar um acordo
tanto a nível do Conselho como entre o Conselho e o Parlamento.
Como órgão executivo da União Europeia, a Comissão aplica as
decisões tomadas pelo Conselho.
O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
É sedeado no Luxemburgo, e é composto por um juiz por cada
Estado-Membro. Os seus mandatos iniciais são de seis anos, após
os quais podem ser reconduzidos por mais um ou dois períodos de
dois anos. Actuam com total independência. A missão do Tribunal de Justiça é garantir o cumprimento do direito comunitário e
a interpretação e aplicação correctas dos tratados. O Tribunal de
Justiça é a única instituição competente para decidir sobre a
interpretação dos tratados e sobre a validade e a interpretação da
legislação comunitária. Este sistema garante que o direito
comunitário é interpretado e aplicado de forma homogénea em
toda a União Europeia.
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É oficial que a transformação da familia Simpsons para o grande ecrã é já
uma tremenda certeza. Conversando com Matt Groening, o aclamado criador desta familia, é
certo e aprovado que “The
Simpsons - The Movie” tem tudo
para co-meçar a ser produzido.
Segun-do ele, toda a trama que envolverá a pelicula e os
actores já estão bem delineados e aprovados. É esperar para
ver Homer e Co. a debatarem-se no grande ecrã perto de si.

Brothers Grimm já tem trailer

Está o Pinto da Costa e o Dias da Cunha a ver um derbi Sporting/FCPorto. De repente o Dias da Cunha começa a chamar
ladrão ao árbitro e o Pinto da Costa devolve-lhe a carteira e diz:
- Estava só a brincar!!!

União Europeia (II)

Os Simpsons

Foto de Wayne Oliver
Da esquerda à direita: Comandante Alain Larivière, Rubens Ernest (Jeunesse
au Soleil), tenente Voula Arvanitis, Steve Galego Couto (Jeunesse au Soleil)
e o agente sócio-comunitária Nathalie Legros

equipamento e uniformes para as crianças que estavam envolvidos
nas actividades. Como os meninos cresceram, os esforços diários
da sociedade, tornaram-se numa realidade sempre actual sentiram
devem a necessidade de dirigir e tentar melhorar essa realidade
com programas na comunidade sentiram-se requeridos para
ajudar os menos afortunado. Uma das primeiras tentativas foi o
estabelecimento de um projecto de alimentação para ajudar
àqueles na necessidade. Isto, era só um começo para esta
organização. Nos anos 70, viu-se a execução do programa de
urgência do fogo que ajudou as pessoas deslocadas através dos
fogos. Envolveram-se na promoção e na introdução do projecto de
prevenção do crime na comunidade. Tentativas iniciais na
prevenção do crime incluía leituras na comunidade em tópicos tais
como o abuso da droga e de álcool, roubo, etc.
Nos anos 80, foi um período importante para esta organização,
porque foi-lhes possível finalmente expandir e melhorar os serviços
desta organização. O novo local foi erigido na antiga escola Baron
Byng e este espaço foi primordial para a centralização dos seus
programas e serviços. O mais importante como seu serviço de
banco de alimentos de emergência, que está agora disponível
durante o ano inteiro; banco da roupa; programa para os seniores,
etc. Hoje, o “Sun Youth” é um centro comunitário detalhado
bastante apreciado. A organização trabalha conjuntamente com
escolas, polícias, bombeiros, médicos,
corporativos e voluntários.
Este sucesso depende dos donativos
recebidos dos indivíduos, corporativos e
fontes do governo. Sem esta
sustentação muitos, dos programas não
poderiam continuar e os programas
novos não evoluiriam.

Foto da semana

Se pensavam que este filme era apenas
mais uma biografia morna sobre os
famosos escritores de histórias infantis,
que criaram um mundo imaginário de
bruxas e encantamentos pois então…
estão enganados. Os Irmãos Grimm do
realizador Terry Gilliam (12 Monkeys) é
uma aventura do princípio ao fim e retrataos como charlatões que se vêem confrontados com uma bruxa verdadeira. Com
um elenco cheio de nomes conhecidos a
começar por Matt Damon e Heath Ledger, sem esquecer a
bela Monica Bellucci no papel da bruxa má. A estreia deste
filme esta previsto para o 29 de Setembro.

Missão Impossivel 3
Tom Cruise já prometeu empenhar-se a fundo
no sua nova missão “praticamente” impossivel,
depois de “arrumado” o
seu blockbuster de Verão “War of the Worlds”
de Steven Spielberg. Ora
o processo de pré-produção do filme passa agora
por, entre outras coisas,
revisão de argumentos e consequente aprovação. A cargo
desta nova minuciosa tarefa está o aclamado argumentista
Frank Darabont, responsável por peliculas imensamente
“queridas” pela critica. Ora é obvio que um argumento sofra
constantes alterações, visto as exigências e pensamentos do
escritor variarem á medida que visualiza o que poderá
aparecer no grande ecrã. O que decerto não estava á espera,
é que todo esta processo fizesse duas “baixas” de PESO nesta
nova produção. Ao que parece, as actrizes do momento
Scarlett Johansson e Carrie-Anne Moss desistiram da
participação de “Mission Impossible 3” devido precisamente
a este facto. Pelo menos... é o que elas justificam! Agora Tom
Cruise terá mais trabalho do que certamente esperou.

Uma feiticeira chamada
Nicole Kidman
A actriz parece ser imparável, pois está farta de fazer filmes
atrás de filmes. Enquanto se prepara para fazer a biografia da
fotógrafa americana Diane Arbus, Fur, ao lado de Robert
Downey Jr, está a terminar Happy Feet. Por cá podemos vêla em A Intérprete, um thriller político, onde contracena com
Sean Penn. Ainda este ano, no entanto, Kidman vai ainda
estrear Bewitched, uma comédia com Will Farrell, que é a
adaptação livre da série televisiva Casei com uma Feiticeira.
Pelos vistos, a actriz não quer limitar-se a um género
cinematográfico, provando a
sua versatilidade aos mais
cépticos. Os feitiços de Nicole
estreiam em Portugal a 1 de
Setembro, altura em que ela
já deve estar a braços com
outros projectos, tal como
Emma’s War e American
Darlings.

6/21/2005, 5:00 PM
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Alma juvenil
À descoberta do mundo
Mestre da Ordem de Avis,
investiu os seus rendimentos
na preparação dos marinheiros
portugueses, fazendo-se rodear
de experientes navegadores

estrangeiros, que trouxeram
consigo outros conhecimentos
e novas técnicas.
Durante os reinados de D.
Duarte e de D. Afonso V, o
infante D. Henrique levou os
navegadores portugueses até
à Serra Leoa. Os navegadores
que mais se destacaram ao
serviço do infante D. Henrique,
na epopeia marítima, foram:
Gonçalves Zarco e Tristão
Vaz Teixeira, que, em 1419,
descobriram as ilhas de Porto
Santo e da Madeira; Diogo de
Silves, que, em 1427, descobriu
o arquipélago dos Açores; Gil
Eanes, que, em 1434, dobrou o
cabo Bojador; Nuno Tristão,
que, em 1443, chegou ao golfo
de Arguim; Pedro de Sintra,
que, em 1460, atingiu a Serra
Leoa. Em 1487, no reinado de
D. João II, Bartolomeu Dias
inicia a viagem que o conduziria até ao cabo das Tormentas, depois chamado cabo da
Boa Esperança. A descoberta
e ultrapassagem deste cabo,
situado no extremo sul do continente africano, vinha confirmar
a possibilidade de chegar à
Índia das especiarias, através
dos mares. Bartolomeu Dias
atingiu ainda o rio do Infante,
situado no Oceano Índico. Em
1497, partida de Lisboa da armada de Vasco da Gama que
se destinava à descoberta do
caminho marítimo para a Índia.
No 21 de Abril de 1500 foi a
descoberta oficial do Brasil por
Pedro Álvares Cabral quando
seguia com a sua armada a
caminho da Índia.
Este artigo não é sobre a história e os descobrimentos de
Portugal mas isto é simplesmente para mostrar o amor a
descoberta e as aventuras dos
portugueses.
Um novo explorador
português em Montreal
Jorge Correia, 30 anos de
idade, nasceu em Montreal, de
pais Lisboetas. Trabalhava
como condutor e guarda-costa
do presidente da Câmara Municipal de Montreal. Era membro do “Royal Geographical
Society in London, UK”. Viveu
na África durante 4 anos e
viajou através de 32 países do
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lugar de beleza e de grandeza
extraordinárias, com paisagens

esta aventura em menos de 30
horas. Um canadiano que o

inimagináveis, e habitado pelos
elefantes, rinocerontes, girafas
e leões. É considerado o lugar
mais quente do mundo. As
dunas de areia não são como as
esradas de Montreal; tudo
direitinho, algumas delas levantam-se até aos 400 metros,
esticam-se para fora directamente da costa do oceano
com um calor infernal do inte-

acompanhava morreu nessa
expedição. Ele Tinha 47 anos
de idade e a sua namorada, que
o acompanhava, chegou ao
pico mas nunca recebeu a
proposta de casamento. Esta
expedição foi muito triste mas
deu-lhe bastante experiência.

mundo.
Pólo Norte Magnético
Em 1996, com a idade de 17
anos, quando a maioria dos

seus amigos estavam conservando o seu dinheiro para comprar o seu primeiro carro, ele
trabalhava em diversos lugares
para financiar a sua primeira
expedição ao Pólo Norte. Quatro anos passaram-se e, finalmente, com a sua perseverança e determinação, teve
dinheiro suficiente para esta
primeira viagem.
Chegando ao Pólo Norte Magnético, a distância para as
cidades de Moscovo, Londres e
Paris era menos do que a distância para Montreal. A expedição foi feita durante o Verão,
período onde o sol nunca baixa

durante 6 meses, e onde a temperatura é seca e extremamente fria. Armado só com
pedras, uma maneira muito
simples e barata para defender-se dos ursos polares( comparado a um Magnum .44, uma
das únicas armas que pode
matar este bicho do norte),
com muita coragem e determinação conseguiu vencer
uma das primeiras etapas da
sua vida como explorador.
Deserto Namib
Em 2000, ele organizou uma
viagem através do deserto
Namib, em Namibia, no sudoeste da África. Este deserto é
o mais antigo do mundo e é um

rior. Um espectáculo tão extraordinário até as fotos deixamnos estupefactos!
Montanha Kilimanjaro
Em 2003, uma nova expedição para a montanha Kilimanjaro, a 10ª mais alta do
mundo e a mais elevada do
continente Áfricano. Nenhuma outra montanha é como
esta, majestosa e bonita. Ela
situa-se à beira da Kenya-Tan-

visitou toda a África do norte, e
o Sahara. Esta aventura foi
muito difícil, não pelo calor
intenso, a insolação e a falta de
água, mas também para os
terroristas e os bandidos que
nesta parte do mundo estão lá
no redor à espera.
Jorge fez esta viagem sem
navegação satélite, nem ajuda
técnica, equipado somente
com um pequeno saco e um

certamente a sua maneira.
Nadando com os hipos ao longo do rio Niger, sobrevivendo
o calor extremo, e jogando à
escondidas com terroristas e
bandidos, ele chegou finalmente a Tripoli. Nesta aventura, ele perdeu 10 libras e
ficou muito fraco.
A próxima aventura será o
Everest. Acabamos de vos apresentar este jovem, explorador

mapa, água, e com muita determinação. Viajando a pé, camelo, jeep e também num camião
que trazia cabras, ele fez esta
caminhada lentamente mas

do mundo, e aventureiro. Esperemos que todos ficam satisfeitos que também há ainda
portugueses que ainda tem o
gosto de explorar o mundo.

Expedição no trans-Sahara
Em 2004, outro grande desa-

fio: foi atravessar o maior deserto do mundo sozinho. Ele cruzou o deserto inteiro do Sahara
da costa atlântica até à mediterrânea, à caminho para casa,
após dequatro anos a viver e a
viajando através da África. Ele

zânia, levanta-se a mais de 5900
me-tros de altura E a sua coroa
de neve é visível a mais de 200
quilómetros. Ela foi conquistada por Hans Meyer em 1889.
Uma das montanhas mais
altas do mundo, embora não
exige muito na forma técnica, é
certamente difícil físicamente.
Não é surpreendente que esta
montanha mate tantas pessoas
tentam conquista-la tal como o
Everest. Basicamente, uma
pessoa que arrisca esta aventura deve andar 74 quilómetros, e ao mesmo tempo verticalmente, escalando 4000 metros e a temperatura tem extremas variações que podem chegar até 50 C. Jorge Correia fez

6/21/2005, 5:00 PM
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 21 JUNHO 2005

1EURO=1.5001

AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

Tel.: 514.499.0359
HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web
www.cgportugalmontreal.com

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

9-1-1
849-2391
598-3111
496-1010
873-2445
844-0161
842-1231
842-6141
345-4931
934-4400
872-1111
873-7061
872-3434
872-6133
842-6822
896-3100

ASSOCIAÇÕES
E CLUBES

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

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

ENSINO ESCOLAR

RÁDIO E TELEVISÃO

CH TV
Portugalíssimo
Rádio Centre-Ville
Radio Clube Mtl.
TVPM

2005-06-22.pmd

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047
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RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950

IGREJAS

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

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
514.376.3210

514.987.7666

MÁQUINAS DE COSTURA

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

514.849.8591
514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

BOUTIQUES

514.844.3307

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

MONUMENTOS

LATINO
177 Mont-Royal Est

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

514.842.8077

CANALIZADORES

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

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

NOTÁRIOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

OURIVESARIA

CLÍNICAS

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

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

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

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

514.845.5335

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

514.288.3019

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

QUIROPRATAS

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

351-1716

RENOVAÇÕES

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON

514.721.8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

REVESTIMENTOS

514.842.0591

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

514.845.6028

TIPOGRAFIAS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
514.985.2411

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

†

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

514.710.0132

MÓVEIS
ARCA

FUNERAIS
514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

HOTEL

ALGARVE
681 Jarry Est

CONTABILISTAS

Associação dos Pais
495.3284
Associação Port. do Canadá
844.2269
Associação Port. do Espírito Santo 254.4647
Associação Port. de Lasalle
366.6305
Associação Port. de Ste-Thérèse 435.0301
Associação Port. do West Island 684.0857
Casa dos Açores do Quebeque 388.4129
Casa do Ribatejo
729.9822
Centro de Ajuda à Família
982.0804
Centro Português de Referência 842.8045
Centro Com. do Espírito Santo
353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz 844.1011
Clube Oriental Português de Mtl 342.4373
Clube Portugal de Montreal
844.1406
Instituto Cultural Açoriano
844.6371
Filarmónica Portuguesa de Mtl.
982.0688
Filarmónica Esp. Santo de Laval 844.2269
Grupo Folc. Campinos do Ribatejo 353.3577
Grupo Folc. Português de Mtl.
739.9322
Missão de Nossa Senhora Fátima 687.4035
Rancho Folclórico Verde Minho 768.7634
Sporting Clube de Montreal
499.9420
Sport Montreal e Benfica
273.4389

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.287.3370

Necrologia

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

O Guia do Consumidor
Um serviço muito barato à sua
disponibilidade

Guilhermina Maximiano Picado

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Junho de 2005, com
a idade de 70 anos, a D. Guilhermina Maximiano Picado,
natural de Alcanena, Portugal.
Deixa na dor seu esposo, Manuel Picado, seus filhos
Liseta, Joseph (Jackie McAnn) e Lisa, seus netos Jenny,
Amanda, Megan e Paulo-Mitchell, seus irmãos e irmãs,
cunhado(a)s, sobrinho(a)s, assim como muitos familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier Oeste, Outremont
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, dia 20 de Junho, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde foi a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

†

Faleceu em Laval, no dia 15 de Junho de 2005, o
Sr. José Manuel da Silva, natural da Madeira,
Portugal, com a idade de 54 anos.
Deixa na dor sua esposa Christine Lesiuk, seu filho
Marc, sua mãe Maria de Jesus, suas irmãs Cristina,
Liliana, Paula e respectivos cônjuges, seus sobrinhos
e sobrinhas, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500
O funeral teve lugar no dia 20 de Junho, após uma liturgia da palavra na
capela do complexo funerário, seguindo depois para o cemitério SteDorothée onde foi a sepultar.
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.

†

Manuel Silveira de Melo
1933 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 18 de Junho de 2005, com
a idade de 72 anos, o Manuel Silveira de Melo, natural
do Pico, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria, sua filha Maria de
Fátima, seu irmão João da Silva, seus netos Emmanuel
e Christina, assim como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral tem lugar hoje, dia 22 de Junho, na Missão Santa Cruz pelas
10h00, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Repos St-François
D’Assise, onde irá sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Maria Nunes Mendonça

Faleceu em Montreal, com 89 anos de idade, no dia 14
de Junho de 2005, a D. Maria Nunes Mendonça, natural
de São Pedro, Terceira, Açores, esposa do João
Mendonça, natural do Faial, Madeira.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos Lénia, Valdemar,
Mário (Maria José Gouveia); seus netos Isabel, José,
Paul, Eduardo, Rui, Valdemar e Lénia e seus cônjuges
respectivos; seus bisnetos Joey, Andy, William, Adam,
Lénia, Chelsea, Kevin e Tania, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar quinta-feira, dia 16 de Junho de 2005, após missa de
corpo presente, na Missão Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre
para o Mausoléu Padre Pio, no cemitério Repos St-François d’Assise, onde
foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

Aurélio de Melo
1944 - 2005

José Manuel da Silva
1951 - 2005

1o Ano de Saudade
Leonel Machado

2 de Janeiro de 1939 – 4 de Julho de 2004
Esposa e filha, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas
na liturgia do 1o ano em sufrágio pela sua alma, que
será celebrada na terça-feira 5 de Julho, pelas 18h00,
na Igreja St-Donat, situada no 6805 rua Marseille, em
Montreal.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que
se dignarem assistir a este acto religioso.

Faleceu em Lasalle, no dia 20 de Junho de 2005, com
a idade de 61 anos, o Aurélio de Melo, natural da Ribeira
Grande, São Miguel, Açores, esposo da D. Maria Etelvina
Estrela.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Charles Aurélio e
Robert Manuel, irmã (o)s, cunhada (o)s, sobrinhas (os),
assim como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
Estacionamento na Ave. Coloniale, ao sul da Rachel
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O defunto encontra-se em capela ardente hoje, 22 de Junho, das 14h00 às
22h00. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira, na Missão Santa Cruz, pelas
10h00, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde irá sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

6/21/2005, 5:00 PM

†

1o Ano de Saudade
Avelino Vieira

3 de Setembro de 1954 – 6 de Julho de 2004
Esposa e filhos, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas
na liturgia do 1o ano em sufrágio pela sua alma, que
será celebrada na quarta-feira 6 de Julho, pelas
18h30, na Missão Santa Cruz, em Montreal.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem assistir a este acto religioso.
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Serviços & negócios
Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.
Padaria Medeiros
(514) 277-9290

PRECISA-SE
CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
para enquadramento de
portas de metal.
700 boul. Industrial
BLAINVILLE
Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

Procura-se senhora para trabalho geral
à tempo inteiro ou a tempo parcial 10$
à hora.
Telefonar para o
(514) 253-8323

Precisa-se cozinheiro, empregado de
mesa, pessoa para lavar loiça, para
restaurante de fina cozinha italiana.
Com experiência.
Apresentar-se com CV no
540, Boul. Marie-Victorin,
em Boucherville.
RTD Transport
Uma oportunidade de carreira para
motoristas sérios, nos Estados
Unidos da América, no nordeste, no
médio-oeste, no sudeste e nos
E.U.A centrais. Muito bom salário.
Por favor chame Tony, no
514.685.0409
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Precisa-se padeiro ou aprendiz
padeiro. Tempo inteiro ou parcial.
Telefonar para o
(514) 522-4115
Les Entrepreneurs Bucaro Inc. procura
instalador ou equipa completa para
« pave-uni » com mínimo de 3 anos
de experiência. Salário vantajoso.
Para mais informações, contactar
Joey Bucaro.
Tel: (514) 808-0419
Precisa-se pessoal com experiência
para montagem e instalação de
rampas e escadas em alumínio e
aço.
Contactar Enza no (514)
327-2200, ou apresentar-se
no 8975 Pascal Gagnon, em
St-Leonard.

2005-06-22.pmd
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Precisa-se de condutor para
companhia de distribuição de produtos
alimentares.
Tel: (514) 845-0164
Precisa-se de 2 senhoras para viver
com senhora idosa; 1 para a semana
inteira e outra para os fins-de-semana.
Contactar Leonor
(514) 738-1892, até as 19h00
Precisa-se
costureiras
com
experiência, para os Sears de Anjou,
Laval e Rosemère.
Para Anjou, comunicar com
Maria Couto:
(514) 353-7770, local 468
Para Rosemère e Laval:
Antonia: (450) 682-1200,
local 468

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

ALUGA-SE
Aluga-se grande 41/2 perto do Marché
Jean-Talon, Montréal. Para mais
informações.
Contactar Marco.
Tel: (514) 728-6831
Albufeira-Algarve – Aluga-se para
férias (semanal ou quinzenal). 100
metros da praia de Albufeira. Equipado
e mobilado. Ideal para 5 ou 6 pessoas.
Contactar Jorge Antunes
(514) 483-2708
Aluga-se grande 5 1/2 , bonito, com
garagem. Livre 1 de Julho. St-Michel.
Tel : (514) 241-2910
Aluga-se 31/2 com entrada de
máquinas de lavar e secar.
Tel: (514) 353-0046

Aluga-se apartamentos de luxo,
grandes 3 1/2. Em Hampstead
(esquina Cote-St-Luc & Randall).
Tel: (514) 488-4597

Diversos
Perca de 2 a 4 libras por semana, com
suporto personalizado, melhorando a
sua saúde, sem perder a sua energia!
Resultado garantido. Consulta grátis.
Contactar:
(514) 743-6646

Linda, de la main
aux cartes
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa
Tel.: (514) 278-3956
Rapaz quer conhecer mulher entre os
35 e 41 anos, honesta, com intenções
de fazer vida juntos.
Tel: (450) 682-3335

Padaria Coimbra precisa de
empregada para o balcão. Tempo
inteiro ou parcial.
Tel: (514) 844-0223
Precisa-se espaço para arrecadação
de tecidos – cerca de 800 p.c., de
preferência próximo das ruas Rachel/
St-Laurent.
Contactar Joe
(514) 848-6495
Procura-se pessoa para limpeza de
casa. Tempo inteiro. Pessoa de
confiança, responsável.
Tel: (514) 738-3901
ou (514) 886-1021
Precisa-se de condutor para
preparação de encomendas e
distribuição de pão. Horário: a partir
das 3h00 da manhã. Dá-se preferência
a pessoa com bom conhecimento do
centro da cidade.
Tel: (514) 522-4115

6/21/2005, 5:01 PM

A Voz de Portugal
na Internet
www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc. H2W 1Z4
Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150
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Vária
Cantinho da Poesia
LEMBRANDO O DIA DO PAI
Pai, “pater”, paternidade,
lembram bem a sintonia
que “pátria” tem na verdade
com família hoje em dia.

A paternidade física,
dádiva do Criador
à margem da metafísica,
era, sim, fonte de amor!

Na Bíblia também família
simbolizava “nação”
ou “pátria”, sempre em vigília
de uma boa posição.

Agora o tempo, mudando
trabalho, trato e costumes,
está simplesmente dando
maior soma de queixumes!

O pai, ou chefe primeiro,
tinha bênção para dar
e respeito prazenteiro
na defesa do lugar.

Certo, há festa da mãe,
e para o pai igualmente;
mas não se esqueça também
que há desvio dissolvente...

No lar, ou “casa de todos”,
fazia de sacerdote
como igreja de bons modos,
sempre digno no seu porte!

Só pai e mãe podem ter
filhos em nação divina,
com matrimónio a valer,
fora de astúcia mofina.

Dia de Portugal de
Camões e do seu povo
Mário Carvalho

J.J. Marques da Silva

AGENDA COMUNITÁRIA
Missão Santa Cruz
A Missão Santa Cruz organiza o Arraial de São João na sextafeira , 24 de Junho de 2005. As 12h00-Eucaristia, As 13h00
serviço de almoços com caldo verde, sardinhas, bifanas, frango,
malassadas e também um serviço de bar. Conjunto musical será
a Orquestra tropical. As 18h00 o Rancho Folclórico Ilhas de
Encanto da casa dos Açores do Quebeque. As 20h00 o Rancho
Folclórico Português de Montreal e as 22h00 Marcha Popular
do Club Oriental Português de Montreal.
P.S.: Não haverá as missas das 8h30 e 18h30.

Clube Oriental Português de Mtl
O Clube Oriental organisa no próximo dia 23 de Junho de
2005 a partir das 18h30, os grandiosos festejos de S. João
animado pelo Conjunto Topical. Participam os seguintes grupos
folcloricos: Grupo Folclorico LES BONS DIABLES, Grupo
Folclorico ILHAS DE ENCANTO (da Casa dos Açores do
Quebeque) Desfile da Marcha do Oriental.
Como de costume não faltarão os saborosos petiscos a Oriental a bela sardinha assada, as bifanas grelhadas, chouriço
assado, e o famoso caldo verde.

Sport Montreal e Benfica
São João no Sport Montreal e Benfica, quinta-feira 23 de Junho
a partir das 18h30 no parque da escola primaria Lambert-Close
em frente a sede do SMB na rua Bernard. Conjunto musical
Contacto, 2 Ranchos folclóricos. Hávera sardinha, bifanas,
frangos e muito mais. Entrada Livre. Venham em grande
número.

2005-06-22.pmd
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comunidade Portuguesa da autoria do jornalista Roberto Rocha,
que foi publicado ultimamente no jornal “The Gazette”; em parte
estou de acordo que a comunidade precisa de ideias novas e de
ser renovada as associações, terão de tomar um outro rumo e
definir horizontes mas para isto é necessário apresentar um
projecto válido e credível para que se possa convencer os homens
e mulheres da nossa comunidade que trabalharam arduamente
para por de pé as suas associações, e hoje se orgulham de terem
as suas sedes pagas. É verdade que não se vai a lado nenhum ao
continuar a estar divididos em pequenas associações, já é tão difícil
convencer um amigo, muito mais difícil é um inimigo, por isso não
nos devemos dividir.
Ao ver o quadro comparativo dos membros das associações
entre 1985 e 2005, em que os dados foram fornecidos pela
Associação Portuguesa do Canadá, na verdade, ao ler estes
números, é notável e significativa a diminuição do número de
membros, aonde se faz referência a quatro associações que eram
muito representativas da nossa comunidade em 1985: Associação
Portuguesa do Canadá, Clube Oriental Português, Clube
Portugues de Montreal, Associação Portuguesa do Espírito Santo
e Club Sporting de Montréal, mas a realidade em 2005 é outra, e
muitas são as razões, que talvez sejam mais válidas do que aquelas
que foram mencionadas pelas pessoas contactadas pelo já referido
jornalista do jornal “The Gazette”. Em primeiro, hoje em dia já não
são estas Associações as mais representativas da Comunidade :
aonde estava o Benfica, Hochelaga, Associação Dos Pais, Santa
Teresa, West Island, Casa dos Açores do Quebec, etc. O panorama
geográfico de residência alteou-se e muitas associações viveram
problemas internos que hoje se reflecte por uma nítida diminuição
dos seus membros com cota em dia.
Não devem esquecer que são variadíssimas as razões pelas
quais certos organismos tenham perdido ao longo dos anos
inúmeros membros.

Não tive a oportunidade de assistir a todas as actividades que
foram realizadas para comemorar o 10 de Junho, dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades.
Do pouco que vi no sábado, gostei de ver o povo reunido no adro
da igreja como se fosse nas nossas aldeias lá em Portugal,
relembrando tempos de outrora e as nossas origens, pobres mas
fieis e orgulhosos de ser quem somos, povo que só deixou a sua
terra por razões económicas e, muito poucos, por outras razões,
sejam elas politicas ou familiares.
Mas com o decorrer dos tempos, ao que parece algumas pessoas
da nossa comunidade são como os ventos, mudam de direcção e
esquecem as suas origens de maneira a não se sentirem bem no
meio do Zé povinho, muito menos no adro da igreja, só se sentem
bem no meio da gente de alta sociedade, em lugares de grande
prestigio como o “Club St-James”, num ambiente muito refinado.
Tudo isto porque tive conhecimento da parte de uma pessoa
amiga que muitas das pessoas bem conhecidas da nossa
comunidade e fieis participantes no dia 10 de Junho, este ano não
estavam de acordo que o dia de Portugal fosse celebrado no adro
da igreja, e por esta razão, lá não foram, não sei porque razão, talvez
para não estragar os sapatos no alcatrão, medo dos santos ou, quem
sabe, porque teriam de pagar se queriam comer e beber, já que
no passado se comia e bebia à grande e à francesa de borla.
Os verdadeiros Portugueses, são aqueles que se orgulham das
suas origens, irmãos de um Camões pobre que cantou a sua pátria

Muitas pessoas deixaram de residir no mesmo bairro, mudandose na maioria dos casos para Laval e Margem Sul, e as Associações
que foram referenciadas neste artigo são aquelas que estão
situadas no primitivo bairro dos portugueses, Plateau Mont-Royal.
Uma outra das razões é que há uns anos atrás, para se ver um
jogo de futebol na televisão ou para saber notícias de Portugal, só
era possível nas sedes das associações, hoje são muitos os
portugueses que podem ver o canal da RTPi nas suas casas, por
esta razões deixou de haver aquela necessidade de ser membro
de uma Associação para poder assistir aos já referidos.

amada, não tenho vergonha de ser quem sou, muito menos de
aonde venho, nem sempre andei calçado, nem sempre tive aquilo
que queria ter, mas sempre honrei o nome da minha terra, região
e a pátria.
Parabéns às pessoas que tiveram a coragem de celebrar o dia
de Portugal de Camões e das Comunidades no adro da igreja de
Santa Cruz, não como símbolo religioso mas de humildade. No
adro da igreja, a entrada era livre, mas a comida e bebida se
pagava, todo o povo é bem vindo descalço, sem fato ou gravata, mas
que tenham um coração Português independentemente do lugar
aonde nasceu, afinal, temos uma coisa em comum, somos todos
Portugueses a residir no estrangeiro com as mesmas saudades, e
vivendo o mesmo fado.
Numa outra onda de ideias, também li o artigo sobre a nossa

Quanto aos jovens Lusos que dizem ser diferentes dos pioneiros,
neste momento ainda não deram provas de serem vencedores
como os seus antepassados, eles construíram associações, grupos
folclóricos, Bandas de Música, Igrejas e escolas e deram a
possibilidade aos seus filhos de estudarem, mas esta geração ainda
não ocupou o tão desejado lugar na comunidade aonde vivem,
como fez a comunidade Italiana, ocupando lugares de grande
influencia, em particular na política.
Caros leitores, só se vence na vida com muito trabalho e
sacrifício, nada se consegue sem muito esforço, não podemos
depender de ninguém, devemos estar sempre unidos numa só
comunidade e num só povo para aqueles que se identificam como
verdadeiros Portugueses nas Grandes salas como no adro da
igreja na hora da derrota ou da vitoria.
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Viva o futebol
Aranque da Taça das Confederações 2005

BREVES
•MERCADO O Newcastle
United confirmou ontem a
compra de Scott Parker ao
Chelsea por 9,7 milhões de
euros.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•CINEMA Diego Maradona
chegou a Belgrado, Sérvia e
Montenegro, para participar
num documentário que está
a ser filmado.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•BENFICA O jogo de apresentação da época 2005/06,
com o Chelsea, irá realizar-se
no dia 17 de Julho às 20 horas.

Brasil, Argentina e Alemanha são os países favoritos à
conquista do título
Brasil, Argentina e Alemanha, três dos aspirantes ao
título mundial em 2006, são os
claros favoritos à vitória final na
Taça das Confederações de
futebol, que se inicia quartafeira na Alemanha. Dois anos
depois do triunfo da França na
última edição, que ficou marcada negativamente pela morte, em pleno relvado, do cama-

temporada. Para esta edição,
Brasil, Argentina e Alemanha
apresentam-se quase na máxima força, notando-se nos brasileiros a ausência de Ronaldo,
que recebeu uma “polémica”
licença por parte do técnico
Carlos Alberto Parreira. Apesar
da dispensa de Ronaldo - que
falhou também os dois últimos
encontros da fase de qualificação para o Mundial -, o Brasil
surge na Alemanha com um
forte conjunto, liderado por

encontro da fase de qualificação, que ditou já o apuramento
dos argentinos para o Mundial.
No entanto, a ausência de Crespo não faz a Argentina perder
favoritismo no torneio, já que os
sul-americanos vão apresentarse com outras estrelas, casos
de Riquelme, Carlos Tevez,
Javier Savilla e Pablo Aimar,
entre outros. Aos dois colossos
sul-americanos junta-se a Alemanha, formação que tem neste torneio uma boa oportu-

integra ainda as selecções da
Austrália e da Tunísia, enquanto no grupo B o Brasil é o principal favorito, ficando a outra
vaga por decidir, em princípio,
entre México e Grécia, num
agrupamento que se completa
com o Japão.A prova arranca

na quarta-feira com as partidas
Argentina- Tunísia e Alemanha-Austrália, ambas do grupo
A, prosseguindo quinta-feira
com os embates Japão-México
e Brasil-Grécia, no arranque do
grupo B.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•MUNDIAL SUB-20 Colômbia,
Brasil, Holanda, Síria e Coreia
do Sul venceram ontem, respectivamente, Canadá, Suíça,
Austrália, Itália e Nigéria, em
jogos da terceira jornada.
Japão e Benin empataram(1-1).

2 2
0 2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•CICLISMO O médico da Liberty Seguros foi ontem despedido na sequência de casos de
doping que envolveram o português Nuno Ribeiro e o espanhol Isidro Nozal.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•ITÁLIA O Inter conquistou a
taça ao bater na segunda mão
a Roma, de AbelXavier, por 1-0.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•O futuro de Lourenço pode
ser a União de Leiria. A situação não está ainda definida,
mas o avançado é cobiçado
pelos leirienses. A mudança do
jogador para a cidade do Lis
afigura-se até como muito provável e surge na sequência da
transferência de Edson para
Alvalade.

ronês Marc-Vivien Foé, a Taça
das Confederações regressa,
num torneio organizado pela
FIFA e que permite, com um
ano de antecedência, aquilitar
o momento de forma de alguns
dos principais favoritos no Mundial da Alemanha de 2006. O
torneio continua a não ser
muito bem visto, principalmente pelos grandes clubes
europeus que têm os seus melhores jogadores na prova (futebolistas ficam quase sem
férias), o que poderá trazer
consequências para a próxima

Ronaldo quer melhorar contrato
Empresário disse que o internacional pretende prolongar
contrato com os “red devils”, mas que tem de ser aumentado.
Jorge Mendes, agente do jogador português, revelou que
Cristiano Ronaldo quer permanecer em Inglaterra. No entanto,
o empresário explicou que, por existirem vários clubes interessados no jovem futebolista, o contrato com o Manchester United
tem de ser melhorado. Jorge Mendes, em declarações ao jornal
“Manchester Evening News”, frisou que quer acautelar os seus
interesses. “Penso que vai ficar, mas também tenho de fazer o que
é melhor para o meu cliente. Ele assinou o actual contrato com 18
anos, depois de apenas meia dúzia de jogos no Sporting, mas agora
é uma estrela. Dentro de três anos será o melhor jogador do
mundo.” “Red devils” para descansar Cristiano Ronaldo chegou
ao Manchester United em 2003 e ainda tem mais três anos de
contrato. Desde essa altura passou
de promessa a um dos grandes
fenómenos do futebol mundial,
quer no Manchester United quer
na Selecção Nacional. “O Cristiano
Ronaldo tem grandes ambições.
Quando estava no Sporting existiam muitos clubes interessados na
contratação, todos os grandes de
Itália e Espanha. Mas quando me
sentei com o Alex Ferguson percebi
que era a escolha certa, porque me
disse que o Cristiano iria jogar uma
semana e descansar outra, que não
iria ser rapidamente desgastado.”

Ronaldinho, Adriano, Robinho
e Kaka. Mesmo tendo dispensado Ronaldo, e sem contar
com Cafu, Roberto Carlos, Alex
e Ricardinho, os dois últimos
lesionados, Parreira considera
o torneio como um bom teste
para o Mundial, pelo que tentou
trazer à Alemanha os melhores
jogadores. Também a Argentina procurou trazer os seus
melhores artistas à competição,
notando-se apenas a ausência
de Hernan Crespo, autor de
dois golos na recente vitória (31) sobre o Brasil, no último

nidade para efectuar o ensaio
geral com vista ao Mundial, já
que designou para a competição cinco dos 12 estádios que
serão palcos de jogos do campeonato do Mundo. Também o
facto de não ter que disputar a
fase de qualificação faz com que
os alemães encarem muito a
sério a Taça das Confederações, numa excelente oportunidade que o técnico Jurgen
Klismann tem para testar a sua
equipa frente às grandes selecções. Alemães e argentinos são
os grandes favoritos a atingir as
meias-finais no grupo A, que

Portugal em oitavo no ranking

Mantorras e Ricardo Rocha
são os outros casos
Renovação de Petit em cima da mesa
O Benfica quer resolver esta semana os casos dos três jogadores
que têm neste momento uma proposta de renovação. Os assuntos
respeitantes a Petit, Mantorras e Ricardo Rocha estão há já algum
tempo em cima da mesa, mas as decisões continuam por tomar.
O principal assunto que a Direcção de Luís Filipe Vieira
pretende arrumar é o de Petit. O médio tem contrato até 2007,
recebeu uma proposta para renovação, mas resolveu responder
com uma contraproposta. A “bola” está agora do lado do clube,
que terá de se aproximar financeiramente das intenções do médio;
isto se quiser garantir a sua continuidade até 2010.
As duas partes consideram este o “timing” adequado para a
discussão, dado estarmos na rampa de lançamento para uma nova
temporada. O internacional está de regresso a Portugal, depois de
um curto período de férias de casamento por vários países da
Europa, e pretende ter o assunto resolvido até ao final da semana.
O caso do avançado é o mais simples de resolver. Existe acordo
entre as duas partes, sendo que faltam apenas detalhes para
oficializar o prolongamento do vínculo até 2010. Mantorras
terminava contrato no final da próxima época e já assumiu
publicamente a sua vontade de continuar. Mais complicada
parece ser a situação de Ricardo Rocha. O central, tal como Petit,
tem contrato até 2007, sendo igualmente intenção do clube
garantir a respectiva continuidade por mais tempo. Foi já feita uma
abordagem para a renovação mas o central pondera a saída.
Deverá ficar tudo definido esta semana: ou prolonga ou vínculo ou
é negociado.
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A Selecção Nacional subiu um lugar na lista da FIFA.
Portugal subiu um lugar no ranking mundial da FIFA e ocupa,
agora, o oitavo posto, por troca com a Espanha. A melhoria na
classificação da Selecção, que teve a quarto posição como melhor
de sempre, deve-se, sobretudo, às vitórias sobre a Eslováquia, por
2-0, e a Estónia, por 1-0, em jogos de qualificação para o
Campeonato do Mundo de 2006, que se realiza na Alemanha. O
líder continua a ser o Brasil. A Holanda e a França trocaram de
posições e ocupam o quarto e quinto postos, respectivamente.

Formula 1
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Schumacher e Barrichello “Ferrari” 1º e 2º,
num VERGONHOSO Grande Prémio

No final de toda uma confusão à volta dos pneus Michelin, a Formula 1 viveu o dia
mais vergonhoso depois da sua
existência. Uma vez serem apresentados ao publico e logo
após a volta de aquecimento, 14
dos vinte carros inscritos para
participarem neste Grande
Prémio entraram nas boxes...
Porquê? Porque a Michelin
não se responsabilizava pelos
seus pneus na corrida, declarando-os altamente perigosos,
podendo mesmo pôr em risco a
vida dos pilotos. Entre várias
opções, a Michelin propôs a
construção de uma “chicane” antes da curva 13 para
diminuir um pouco a velocidade, o que, depois de terem
reunido pilotos, equipas e a FIA,
nove das dez equipas concordaram na construção da dita ”chicane” - só uma é que não
concordou, a FERRARI. Outra
hipótese posta em causa, seria a
de todas as equipas calçadas
pela “Michelin” correrem, mas
sem marcarem pontos, ou permitirem as equipas Bridgestone
de ocuparem os lugares da
frente – infelizmente, todas
estas propostas seriam rejeitadas pela FIA.
Paul Sttodart, proprietário da
Minardi, atribuí o fiasco deste
Grande Prémio à Ferrari, dizendo em seguida que a Minardi
aceitou correr, depois da Jordan decidir de competir.
Entretanto, Bernie Ecclestone vem anunciar que o
Grande Prémio dos Estados
Unidos se realizará nos confor-

mes do regulamento da Formula 1, tal e qual “O G.P. acontecerá normalmente, sem mudanças e sem troca de pneus!..
Quem quiser correr que corra,
quem não quiser, que fique de
fora, mas o regulamento será
mantido” dizia Ecclestone,
ajustando: “Sem alterar nenhum detalhe do que diz a regra,
os pontos da corrida serão
válidos para a temporada, sem
que haja discução depois da
prova”.
Agora vejamos o outro lado
da moeda e segundo o que o
regulamento da FIA diz, serão
precisos 12 carros no grelha de
partida para se proceder a uma
corrida – uma vez que este
numero não foi apresentado,
todas as equipas “calçadas”
com pneus Michelin poderão
recorrer a justiça. Inicialmente, e isto embora as equipas não
participantes o deplorarem, o
público seria efectivamente o
mais prejudicado... Este público
que se deslocou dos quatro
cantos do planeta e que, infelizmente, não teve direito a um
espectáculo digno da Formula1... É lamentável toda esta
mascarada..
Frank Williams classificou
este acto dizendo “O nosso
desporto foi irremediavelmente
desonrado nos Estados Unidos
da América”. Jarno Trulli “Toyota”, que na véspera tinha
arrancado a “pole-posição” foi
categórico “É muito frustrante,
não somente para os pilotos e
equipas, como também para a
Formula 1 em geral mas... honestamente, não podíamos correr
daquela maneira, lamento pelos
fãs norte-americanos que ocorreram ao autódromo e viram
apenas rodar seis carros” disse o
simpático italiano.
As únicas equipas a participarem neste Grande Prémio
foram as equipadas com pneus
Bridgestone, sendo elas a Ferrari, a Jordan e a Minardi. A
vitoria coube a Michael Schumacher, seguido do seu
companheiro de equipa Ru-

Helder Dias
bens Barrichello e do português Tiago Monteiro. Os restantes lugares pontuáveis foram para Narrain Karthikeyan
“Jordan”, Christijan Albers
“Minardi” e Patrick Friesacher, também da Minardi.
TIAGO MONTEIRO “Jordan” viveu o dia mais feliz da
sua vida... Terceiro lugar na
corrida, o primeiro pódio na
história de um piloto português
na Formula 1,classificando-se
depois dos Ferrari de Michael
Schumacher e Rubens Barrichello. Foram os primeiros seis
pontos de Tiago no campeonato, que o colocam na 13º
posição no Mundial de Pilotos,
e dão à Jordan o direito de
terem as viagens pagas pela
organização da Formula 1 na
próxima temporada, o que,
numa boa verdade, representa
uma boa fatia no orçamento da
equipa.
Depois de terem passado
maus momentos desde o inicio
da época com os seus pneus,
quer a Ferrari, quer a Jordan
ou Minardi, participaram na
corrida com todo o seu direito,
não tendo de forma alguma de
serem prejudicados pelos erros,
que o outro construtor de borrachas cometeu. No caso bem
particular de Tiago Monteiro,
ele sofreu bastante nos Grandes Prémios de Bahrain e Mónaco, onde teve que aguentar
um carro bem difícil de guiar
até cortar a meta. Mas Tiago
nessa tarde era na verdade um
homen feliz, radiante e dizia:
“Sei que este resultado foi conseguido em condições muito especiais, mas não posso deixar de estar
satisfeito porque estava com um
carro bem equilibrado e uma boa
estratégia para a corrida. É o
meu primeiro pódio, são os
meus primeiros pontos, na nona
prova da F1 que participo, e
chego ao final. É preciso cá estar
para aproveitar as oportunidades quando elas acontecem.
Não foi um Grande Prémio a
fingir, estávamos todos a atacar
ao máximo e foi uma corrida
difícil… Dedico este pódio à Jordan, a toda a minha família, aos
meus patrocinadores e aos meus
amigos. Obrigado por terem
acreditado em mim”, dizia Tiago
Monteiro.

CLASSIFICAÇÃO
final deste G.P.
dos E.U.A
1. Michael Schumacher
2. Rubens Barrichello
3. TIAGO MONTEIRO
4. Narain Karthikeyan
5. Christijan Albers
6. Patrick Friesacher
Não alinharam na partida:
Jarno Trulli, Ita
Kimi Raikkonen
Jenson Button
Giancarlo Fisichella
Fernando Alonso
Takuma Sato
Mark Webber
Felipe Massa
Juan Pablo Montoya
Jacques Villeneuve
Ricardo Zonta
Christian Klien
Nick Heidfeld
David Coulthard

Próximo encontro a 3 de
Julho no Grande Prémio da
França.

2005-06-22.pmd

16

Desporto

16

Sindicato pede intervenção doGoverno
para acabar com salários em atraso
O presidente do Sindicato do
Joga-dores Profissionais de
Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, voltou a dar ênfase
à situação dos salários em atraso que afecta o futebol português e frisou a necessidade da
intervenção do Governo. Mas,
mesmo assim, a actividade
sindical tem dado os seus frutos, pois, «95 por cento das
acções que entram no sindicato
têm sucesso».
Ao aproveitar para apresentar cinco medidas que vão caracterizar as linhas orientadores do seu mandato, Joaquim Evagelista não deixou ao
mesmo tempo de apontar o
incumprimento salarial com o
principal problema e recuperou
os números anunciados há um
mês após uma reunião na Liga.

Na Superliga e na Liga de
Honra, o incumprimento salarial é da ordem dos de 80 por
cento, registando casos entre
um e cinco meses de ordenado
em atraso; nos escalões não
profissionais é da ordem dos 90
por cento, com casos entre os
nove e dez meses em atraso.
O presidente do SJPF referiu
que esta situação afecta «em
primeiro lugar, a pessoa» frisando que «quanto mais baixo
o escalão for pior será [devido
aos rendimentos de cada
um]». «Mas afecta também a
competição entre quem paga e
quem utiliza o dinheiro para
fazer contratações». Joaquim
Evangelista, anunciou as cinco
linhas-chave de orientação do
seu mandato com vista à orientação das carreiras dos futebo-

Atletismo:

japonês de 95 anos
estabelece novo
recorde dos 100 metros
Depois do jamaicano Asafa Powell ter quebrado o recorde mundial absoluto dos 100
metros com a marca fantástica de 9,77 segundos,
o japonês Kozo Haraguchi, de 95 anos, também
alcançou um feito para a sua idade, atingindo um
novo máximo mundial na mesma prova. A partir
de hoje, a categoria dos 95 a 99 anos tem como
referência os 22,04 segundo

listas: um fundo de garantia
salarial; um fundo de pensões; o
estágio para jogadores sem
clube; o patrocínio jurídico; e a
formação profissional.
O fundo de garantia salarial é
descrito como «uma medida
paliativa para a intervenção de
fundo do Governo». «O jogador, face ao incumprimento [de
um clube no pagamento dos
ordenados] acciona o fundo no
sindicato que lhe adianta nos
próximos 5 meses a função social do salário (o que faz parte
das necessidades básicas)».
Um jogador da Superliga
receberá 1000 €, um da Liga de
Honra receberá 750 €; um da II
Divisão B receberá 500 €; e um
jogador da III Divisão receberá
350 €.

34 milhões de
euros em cinco anos
O Sporting está prestes a concluir o projecto de
sponsoring do Estádio José Alvalade e da
Academia. A assinatura dos contratos com os
diversos parceiros que associarão o seu nome ao
novo recinto e ao centro de futebol dos leões vai
gerar uma receita de 34 milhões de euros em
cinco anos. Este conceito passa por cada parceiro
escolhido pelos leões, à semelhança do que
acontece por exemplo no novo Estádio da Luz,
que sponsoriza as portas e as bancadas do
Alvalade XXI, com as marcas associadas a serem
exibidas com telas de grandes dimensões no exterior do recinto e no interior uma forte decoração
com motivos alusivos os parceiros eleitos.

FIA revela acusações
sobre escuderias ausentes Desmentida contratação de
do GP Estados Unidos
Rony e conversações por
Por motivos de «transparência», a Federação Hugo Viana e Kromkamp
Internacional de Automobilismo (FIA) revelou, as
acusações sobre as quais
terão de responder as sete
escuderias que resolveram abandonar o Grande Prémio dos Estados
Unidos, disputado no passado domingo. Convocadas para uma audiência no próximo dia 29,
em Paris, ante o Conselho Mundial do organismo, as sete equipas (McLaren-Mercedes,
Williams-BMW, Renault, Toyota, Bar-Honda,
Sauber-Petronas e Red Bull-Cosworth) são
acusadas de «um ou mais actos que prejudicam
os interesses da competição e aos interesses do
automobilismo em geral», pelo que podem ser
sancionadas pela FIA. Recorde-se que as sete
escuderias envolvidas recolheram às «boxes» e
abandonaram a prova alegando motivos de
segurança, isto depois de a Michelin não garantir a conformidade dos pneus que forneceu.
Assim, apenas seis monolugares completaram o
circuito de Indianápolis e o português Tiago
Monteiro acabou por fazer história, ao terminar
com o seu Jordan no terceiro posto.

Newcastle e Sporting
em conversações
por Hugo Viana
O presidente do Newcastle, Freddy Shepherd, contrariando recentes declarações sobre
o futuro de Hugo Viana, que o colocavam longe
do Sporting, admitiu hoje que ainda decorrem
negociações com os responsáveis do clube de
Alvalade sobre a hipótese da permanência do
jovem internacional português.

Mentalizado
para continuar
Algum cansaço psicológico surgido no final da
temporada levou Ricardo a ponderar
seriamente a saída de Alvalade. No entanto, a
ausência de qualquer clube interessado em
pagar cinco milhões de euros pelo passe faz com
que a sua continuidade seja quase uma certeza.
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O FC Porto nega em comunicado tornado
publico no seu sítio oficial , ter qualquer acordo
com o ponta-de-lança brasileiro Rony. “O F.C.
Porto desmente a existência de qualquer acordo
pelo avançado brasileiro Rony, que actua no ASA
de Alagoas”, lê-se no documento do clube, que
acrescenta “desconhecer o jogador, como
também nega qualquer contacto com o ASA de
Alagoas, com o atleta, ou com algum dos seus
representantes”. Em relação a uma reunião
marcada para a próxima quinta-feira, em
Alicante, com o presidente do AZ Alkmaar, Dirk
Schieringa, para negociar a contratação do
defesa-direito holandês Kromkamp, os
responsáveis portistas também desmentem,
garantindo que a notícia veiculada em diversos
órgãos de comunicação social é “falsa”. Por fim, o
FC Porto rebate a existência de conversações com
os ingleses do Newcastle, tendo em vista a eventual aquisição do passe de Hugo Viana, que na
época passada esteve emprestado ao Sporting.

Adeptos dissidentes do
Manchester United
fundaram novo clube
Chama-se «Football Club United of Manchester» e é o novo clube formado por adeptos
dissidentes do Manchester United, fãs que
decidiram afastar-se em protesto contra Malcolm
Glazer, o milionário norte-americano que
adquiriu o todo-poderoso ManUtd. O FC United
já encontrou um campeonato por onde começar
e procura agora treinadores e jogadores.
O processo é liderado por um grupo de adeptos,
que criou um site onde os interessados podem
associar-se à ideia e contribuir com donativos. A
comissão instaladora promete fazer todos os
esforços para ter o clube pronto a competir no
início da época 2005/06.
O primeiro passo foi encontrar um nome.
Lançado o desafio aos adeptos, foi feita a escolha
após «votação democrática», garantem os
promotores da iniciativa. «O número de pessoas
que manifestou apoio ao Football Club United of
Manchester já ultrapassou 2600 e cresce todos os
dias», acrescenta o último comunicado divulgado
no site www.fc-utd.co.uk

