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Dai-lhe, Senhor,
O Eterno Repouso
Benjamim José da Silva
Assim nós dizemos na Missa de
Requiem. Assim vamos pedir a
Deus pelo nosso Director Honorário, Armando Barqueiro. A VOZ
DE PORTUGAL perdeu mais que
um Director: perdeu um Amigo,
uma Dedicação, uma Inspiração…
Na sua “Mensagem de Despedida” assim escreveu Armando
Barqueiro: “Está chegada a hora
de vos dizer adeus, na qualidade
de Director de A VOZ DE PORTUGAL. A Minha responsabilidade
directiva, termina agora. Foram
quarenta anos no posto, com a
entrega possível, considerando
que tive como preocupação paralela e primária, o bem estar da
Cont. na pág. 2

Última Entrevista a
Derradeira Mensagem
Vitália Rodrigues
A última entrevista de Armando
Barqueiro foi uma das primeiras
entrevistas que fiz no âmbito do
Projecto “Luso-Montreal”. ConheCont. na pág. 9

Hiroshima
Hiroshima 1945
1945

Ver pág. 2
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Ver pág. 8 e 9

O Estado de Sítio da Nação

Para que Portugal Continue
a Chegar a Bom Torto

Surpresa no metro Mont-Royal

Natércia na Vision Montreal
Ver pág. 8

Vitália Rodrigues
Começo a presente crónica de escárnio (e porventura
de mal-dizer) com uma citação de Miguel Torga, que
há mais de trinta anos escreveu: Pátria sem rumo,
minha voz parada, diante do futuro!
Portugal está a arder. A arder
de Norte a Sul. A arder em todos
os sentidos, em todas as direcções.
Comecemos pelo fogo real, o
fogo labareda, posto ou selvaticamente espontâneo, que
atravessa a floresta, engole
casas e corta estradas. Se é
verdade que todos os anos o país se confronta
com esta triste realidade, este ano, a situação
Cont. na pág. 4
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Manchetes
Dai-lhe, Senhor,
O Eterno Repouso
família e o futuro dos filhos”.
Morreu, pois, não só um director, como acima referimos,
mas também um dedicado
esposo, um responsável pai, um

avô extremoso. Todos perdemos… mas haverá modo de
mitigar a profunda dor e o
infinito desgosto que atingiu a
sua esposa D. Bitália, os seus
filhos Armando e Raul, os seus
netos?... Que Deus lhes dê
coragem! Porque nós, míseros
mortais, só temos sentidas palavras e tristes lágrimas, que
pouco fazem para atenuar tão
imensa dor!
Em “Homenageando Armando Barqueiro” escrevi então: “Entre as diversas ocasiões
em que foi alvo de rasgados

Cont. da pág. 1
encómios, é digno de realce
aquela em que, ao ser distinguido com o grau de Comendador, foi apelidado UM BOM
PORTUGUÊS, UM BOM CA-

NADIANO, UM HOMEM DE
BEM”.
Nestes momentos passamos
da dor à oração, da oração à
saudade. “Tudo se sente da tua
ausência” (disse Cesário Verde). Aqui já é saudade… Saudade do homem de bem que
Deus permitiu que entre nós
vivesse! “Obrigado, Senhor,
por durante estes anos o teres
deixado viver entre nós!” E que
dignamente viveu! Senhor,
DAI-LHE O ETERNO REPOUSO…

Já nasceu o 1º cão clonado
É um galgo e chama-se Snuppy. O seu nascimento ficou a dever-se aos esforços conjuntos de
uma equipa sul-coreana e outra norte-americana,
anuncia a última edição da revista Nature.
Depois da clonagem de ovelhas, ratos, vitelos,
cabritos, porcos, coelhos, gatos, uma mula e um
cavalo, esta é a primeira vez que se consegue usar
a técnica para duplicar o “melhor amigo do
homem”. O método de clonagem usado foi
idêntico ao usado nas situações anteriores e consiste em transferir
a informação do núcleo de uma célula somática para dentro de um
ovócito (uma célula reprodutora feminina) previamente desprovido do seu núcleo.
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Hiroshima, o abominável
mundo novo
Seis de agosto de 1945. Uma
superbomba explode sobre o
Japão, matando cerca de 100
mil pessoas. As repercussões
daquela manhã de sol mudariam as regras do jogo. A eliminação da raça humana era uma
possibilidade realLeandro Narloch
Sol, calor, nada para fazer:
um baita domingo de verão na
base aérea de Tinian, uma das
ilhas Marianas, no Pacífico. De
folga, os soldados americanos
do 509º Grupo Misto aproveitaram para tirar um cochilo,
bater papo, se divertir. O major
Tom Ferebee, de 26 anos, passou o dia com a luva e a bola de
beisebol - ex-jogador do Boston
Red Sox, uma espécie de Flamengo do tradicional esporte
americano - e não via a hora de
voltar para casa. O sargento
Bob Caron, de 21 anos, limpou
sua máquina fotográfica. Muitos jogaram pôquer. No fim da
tarde, a moleza foi interrompida
com a convocação para uma
reunião. O capitão da Marinha
William Parsons queria dar
uma notícia: no dia seguinte, 6
de agosto de 1945, aquele grupo de jovens lançaria sobre
Hiroshima, no Japão, a arma
mais terrível da história. “A
bomba que vocês vão jogar é
uma coisa nova nas guerras. É
a mais poderosa arma já produzida. Vai destruir uma área de
cinco quilômetros quadrados.”
Até aí, a missão para a qual
os soldados do 509º estavam se
preparando havia um ano era
desconhecida mesmo para
eles. Envolvera milhares de
pessoas, entre cientistas e militares, três anos de trabalho e
dois bilhões de dólares. Tudo
para construir uma bomba
inédita, tecnologicamente revolucionária e com o poder de
12 mil toneladas de dinamite.
Mas por que os americanos
precisavam de uma arma tão
poderosa? Em maio de 1945 a
guerra na Europa havia terminado. Hitler estava morto, e
Berlim, em ruínas, ocupada
pelo Exército Vermelho. Os
aliados já discutiam o mundo
pós-guerra e dividiam os territórios libertados pelos nazistas.
Só que, enquanto a Europa era
fatiada, o Japão resistia.
No dia 25 de julho, em seu
gabinete improvisado no cruzador USS Augusta , no meio do
Atlântico, o presidente dos
Estados Unidos, Harry Truman, tomou sua decisão e ordenou o ataque nuclear ao Japão.
Tinha na mão uma lista de
cidades-alvo, feita pelo secretário de Guerra, Henry Stimson: Hiroshima, Kyoto, Kokura,
Niigata e Nagasaki. Segundo a
biografia oficial de Truman, da
jornalista Nancy Lewis, o presidente excluiu uma, Kyoto, que
fora capital imperial do Japão, e
insistiu na escolha de um alvo
militar. Hiroshima, com 40 mil
soldados e 220 civis, tornou-se,
assim, o alvo prioritário. No
navio, o presidente escreveu
em seu diário: “A arma finalmente será usada contra o
Japão. Parece a coisa mais
terrível já descoberta”.
Restava escolher o homem
certo para a missão. O piloto da
marinha Paul Tibbets, um comandante nascido em Quincy,
era o favorito. Apesar de seus 30
anos de idade, já acumulava
grande experiência em combate. Sua ficha, no entanto,

ficou três meses nas mãos do
FBI. Sua vida familiar, seus
parentes e amigos da faculdade,
suas preferências partidárias,
tudo foi vasculhado. Afinal,
Tibbets teria sob seu comando
a mais mortal arma de guerra
jamais construída. Nada poderia dar errado. E se desse, o
comandante da missão deveria
estar preparado. Tibbets receberia cápsulas de cianureto
para toda a equipe. Se alguém
se negasse a tomá-las, ele deveria executar o colega. Isso,
porém, ainda era segredo naquele domingo de sol.
O tempo também estava claro e calorento a 2700 quilômetros dali, em Hiroshima.
Mesmo sendo domingo, o trabalho não parava: a cidade era
um dos poucos centros industriais do Japão que não tinham
sido atacados pelos bombardeios dos B-29, que incendiavam quarteirões inteiros. “Todos sabiam que seríamos os
próximos”, lembra Takashi
Morita, policial militar japonês
que sobreviveu ao ataque e

sete mil galões de combustível,
a bomba e 12 homens a bordo,
o bombardeiro estava perigosamente pesado”, afirma o
historiador americano Malcolm McConnell, autor de A
Última Missão. Um acidente na
decolagem, coisa comum, poderia fazê-la explodir ali na
base. O jeito era levar a bomba
desarmada e montar o dispositivo de disparo a bordo,
trabalho que ficou a cargo do
capitão Parsons. Às 2h45 do dia
6 de agosto, o Enola Gay decolou de Tinian rumo aos livros
de história.
O avião levaria cinco horas e
meia para chegar ao destino,
mas durante toda a madrugada soaram alarmes antiaéreos em Hiroshima. O fotógrafo Yoshito Matsushige passou a noite revelando as fotos
que tirara no dia anterior para
o jornal local, o Chigoku Shimbun. De manhã, às 7h30, ele
ouviu mais um alarme antiaéreo. “Pela janela, vi o avião
americano. Ele me pareceu
enorme”, diz Matsushige. Era o
Straight Flush verificando o
clima na cidade. Se houvesse
nuvens e pouca visibilidade, o
alvo mudaria para Kokura ou
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que, hoje, aos 82 anos, é comerciante e mora no bairro Jabaquara, em São Paulo. Ao som
dos rotineiros alarmes antiaéreos das últimas semanas, os
moradores gastaram o dia levando móveis para casas de
parentes longe do centro ou
improvisando abrigos. Grupos
de meninas estudantes - os
meninos com mais de 12 anos
estavam no Exército - desmontavam as casas de madeira para
minimizar os incêndios quando
a cidade fosse bombardeada.
Em Tinian, onde o sol se
punha magnífico nas águas
azuis do Pacífico, os soldados
inteiravam-se da missão. Partiriam em três aviões: o primeiro,
apelidado de Straight Flush,
examinaria o clima em Hiroshima e daria sinal verde para o
ataque. O segundo lançaria a
bomba e o terceiro avaliaria e
registraria os resultados. O
avião da bomba foi batizado
pelo capitão Tibbets com o
nome de sua mãe, Enola Gay,
provocando a ira de Robert
Lewis, que geralmente pilotava
aquele B-29, mas que foi apenas
co-piloto da missão. “Perguntei
a ele que diabos estava fazendo. Era o meu avião e eu é que
deveria escolher o nome”, diria
Lewis ao historiador britânico
Gordon Thomas, autor de Enola Gay: Mission to Hiroshima
(Enola Gay: Missão Hiroshima,
inédito em português).
Lewis e Tibbets não se falaram mais até a hora do vôo. Às
duas da manhã, a bomba de
cinco toneladas, apelidada de
Little Boy (“garotinho”), foi
colocada no avião. “Com quase
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para Nagasaki. Mas a manhã
era de sol. “As nuvens cobrem
menos de 3/10 em todas as altitudes. Aviso: alvo primário”,
foi a informação que chegou ao
Enola Gay.
Se permitiu que os aviões
americanos avistassem seu
alvo, o céu claro sobre Hiroshima também possibilitou que
seus habitantes percebessem a
aproximação de seus algozes.
Perto das oito horas, o médico
Masakazu Fujii resolveu ler o
jornal no terraço de seu consultório, de onde viu o grupo de
meninas retornando ao trabalho do dia anterior. No avião, o
major Thomas Ferebee ajustou
os aparelhos e mirou para que
a bomba atingisse uma ponte
que cortava um dos sete rios da
cidade. A jovem Ayako, de 20
anos, que depois se tornaria
esposa do militar Takashi,
olhava para o relógio do seu
escritório: 8h15. Nesse momento a bomba foi lançada,
livre do peso, o B-29 deu um
salto para cima. O “garotinho”
estava a caminho.Foto-Getty
Em segundos, um clarão silencioso foi
visto na cidade. Do avião, o
sargento Bob Caron fotografou
o enorme cogumelo. Espantado com o impacto da explosão,
o co-piloto Lewis escreveu em
seu diário: “Meu Deus, o que
fizemos?” Essa é a versão mais
conhecida. Segundo o historiador Gordon Thomas, porém, essa frase veio depois que
o coronel Tibbets pediu que ele
reescrevesse algo mais educado. A frase verdadeira teria
sido algo como“Caramba, que
filha-da-puta!”
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Revista de imprensa
Sindicatos preocupados
com duplicação de pedidos
TSF
Os sindicatos da Função Pública estão preocupados com os
números revelados, esta segunda-feira, pelo Jornal de Negócios.
Só em Julho deram entrada na Caixa Geral de Aposentações mais
de quatro mil pedidos de reforma antecipada.
Para Paulo Trindade, da Frente Comum, «a procissão ainda vai
no adro» e o aumento dos pedidos de reforma antecipada ainda
vai ser maior.
Este dirigente está preocupado com as «consequências nocivas»
que esta situação pode vir a ter «no funcionamento dos serviços
essenciais às populações».
O mesmo acontece com Nobre dos Santos, da Frente Sindical
da Administração Pública (FESAP), que salienta o facto do bom
funcionamento dos serviços poder estar em causa. «É um
movimento que se vai agravar, tendo como razão de ser toda esta
política do Governo. Além do mais, é preciso notar que podemos
colocar em causa o bom funcionamento dos serviços, porque
alguns quadros que sabemos qualificados irão abandonar a
administração pública», salientou. O dirigente sindical considera
ainda que é missão do Governo evitar que a situação piore ainda
mais.
«Vai depender muito da política do Governo nos próximos meses.
É altura de se reflectir sobre esta matéria no sentido de tentar
estancar este movimento ou tentar criar condições para que as
pessoas mais qualificadas ainda possam ficar algum tempo de
forma a que outros quadros se preparem para substituir estes que
vão abandonar a administração pública», acrescentou.
STE quer uma correcta passagem de testemunho
Bettencourt Picanço, do Sindicato dos Quadros Técnicos do
Estado (STE), está de acordo com os outros sindicalistas e lembra
que é preciso garantir uma boa passagem de testemunho. «Não
há transmissão do saber acumulado e os serviços da administração
pública passam a funcionar pior. Esperamos uma resposta do
Governo a esta situação de modo a que possa ser evitada», disse.
O dirigente pretende que «a alteração de condições (de
aposentação) não seja tão dramática» de modo a que as pessoas
possam afastar-se dos cargos que ocupam de uma forma menos
brusca e «mais razoável ao longo do tempo». Bettencourt Picanço
sublinha ainda que quando o Governo anunciou a intenção de
aumentar a idade da reforma dos funcionários públicos dos 60 para
os 65 anos os sindicatos alertaram para o risco de aumentarem os
pedidos de reforma antecipada. Só em Julho entraram quatro mil
pedidos de reformas antecipadas na Caixa Geral de Aposentações,
mais do dobro dos pedidos apresentados no mesmo mês do ano
passado. O Ministério das Finanças, contactado pela TSF, disse
entretanto que considera «normais» os números divulgados, esta
segunda-feira, pelo «Jornal de Negócios».
Mudanças na CGD são
«políticas e não por mérito».
Marques Mendes entende
que o Governo apenas se está a
preocupar em controlar o aparelho de Estado. Para o presidente do PSD, este tipo de
atitudes vêem-se nas substituições feitas na Caixa Geral
de Depósitos.
Número dois da câmara
afastado das autárquicas.Rui
Rio apresenta nas próximas
autárquicas uma lista com uma
ausência muito notada: o actual
número dois da autarquia está
fora. O presidente da câmara
do Porto diz que não há conflitos com Paulo Morais mas
reconhece incompatibilidades.
Governo pede fiscalização
policial reforçada ao transporte de matérias para porto de
Praia. O Governo Regional
pediu à PSP um reforço na fiscalização aos limites permitidos por
lei para a carga dos veículos que
estão a ser utilizados no transporte de materiais destinados às
obras em curso no Porto da Praia
da Vitória.
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«Engana-se nos remédios»

Ecstasy não é Inocente
Azores Digital

Jornal da Madeira

Informar, esclarecer e educar
para a prevenção são os grandes
objectivos da campanha “Ecstasy
não é Inocente”, apresentada,
em Angra do Heroísmo, pelo
secretário regional dos Assuntos
Sociais.A iniciativa vai levar, a
todas as ilhas, cartazes e pequenos folhetos de alerta, com indicações pertinentes e oportunas que
“possa contribuir para que os
jovens tenham uma melhor qualidade de vida e estilos de vida
saudáveis”, declarou Domingos
Cunha.Segundo o governante, “o
uso do Ecstasy na Região tem
algum impacto significativo” - 2,6%
dos jovens com idade igual ou
inferior a 15 anos, já tiveram contacto com esta substância importando, por isso, “desencadear, sempre e permanentemente,
acções que visem a prevenção”.A campanha apresentada conta
com a colaboração de associações de jovens da Terceira e Santa
Maria, Casa de Saúde de São Miguel, Centro Comunitário da
Terra-Chã, Associação “Novo Dia”, casas do povo e unidades de
saúde de ilha.A iniciativa vai ter continuidade com um programa
de combate às toxi-codependências que arranca em Outubro e
que têm vindo a ser preparado por um grupo de trabalho criado
para o efeito.Trata-se de um projecto em que Governo Regional
“quer envolver toda a comunidade, de forma a que sejam criadas
sinergias nas acções a tomar, de modo a podermos combater um
flagelo que é uma realidade e que tem impacto na saúde pública,
sobretudo na dos jovens”, disse Domingos Cunha.No âmbito do
Programa Regional da Prevenção de Mau Uso e Abuso de
Substâncias Psicoativas/Droga, decorreram, já, acções de
sensibilização em todos os concelhos das nove ilhas, destinadas a
pais, encarregados de educação, professores, agentes da
autoridade, e profissionais de saúde, as quais envolveram 1.550
profissionais das diversas áreas.

O presidente do Governo Regional inaugurou, ontem, o
conjunto habitacional Casais da Quinta, na freguesia do Caniço,
concelho de Santa Cruz, uma obra à qual teceu elogios porque
evidencia a política habitacional da IHM, que, segundo Jardim,
vem sendo alvo de críticas porque veio acabar com o negócio das
furnas dos donos de um jornal regional.
Alberto João Jardim insur-giu-se ontem contra recentes
declarações do ministro da Saúde relativamente à criação do
curso de Medicina na Madeira. Segundo o presidente do Governo
Regional, o minis-tro em questão «já foi desau-torizado em público
pelo pri-meiro-ministro por estar contra os cursos de Medicina» e
«nem médico é e até se engana nas pastilhas que toma». Jardim

Vitor Ramalho desvaloriza
encontro entre Soares e
Sampaio. Vitor Ramalho, um
socialista apoiante da candidatura de Mário Soares, afirma
que o encontro solicitado pelo
ex-presidente a Jorge Sampaio
se insere na ronda de contactos
que está a fazer enquanto pondera uma recandidatura presidencial.

Rui Rio quer “congelar”
polémica. O presidente da
Câmara do Porto, Rui Rio, encontrou uma forma de resolver
a polémica sobre a construção
do Túnel de Ceuta, congela-se
o assunto até depois das eleições autárquicas.

O subsecretário regional das
Pescas alertou os pescadores de
Santa Maria para a necessidade de aproveitarem dos fundos
comunitários disponíveis para a
renovação da frota, através da
construção de novas embarcações.

Sampaio está a deixar-se usar
por Soares. Pires de Lima manifesta-se muito crítico em relação à
audiência concedida por Jorge
Sampaio a Mário Soares. O deputado do CDS-PP diz que Sampaio
está a deixar-se usar por Soares e
acusa o antigo Presidente da
República de estar a tentar criar
uma relação de cumplicidade com
o actual Chefe de Estado.

Rede Regional de Ecotecas
concluída em 2006. O executivo açoriano vai concluir, até
meados do próximo ano, a instalação da Rede Regional de
Ecotecas, garantiu a secretária regional do Ambiente e do
Mar na inauguração da Ecoteca do Faial.

Dia do Foral homenageou
Padre Luis Cabral.
A Câmara Municipal da Ribeira Grande comemorou ao
longo do dia de Domingo, o Dia
do Foral, cerimónia que anualmente decorre na cidade, assinalando a histórica data de 4 de
Agosto de 1507 quando D.
Manuel I, em Abrantes, assinava a carta que elevava a
Ribeira Grande ao estatuto de
Vila.
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DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUSACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LACARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

4510, Cartier

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus45

angle Mont-Royal

527-8701

8/9/2005, 5:02 PM

falava durante a inauguração do conjunto habitacional Casais da
Quinta, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz. «Os
cursos de Medicina fazem falta», apontou o presidente, reiterando
que «há quem não perceba que a história mudou» e que «apenas
lhes ligamos por razões de estratégia». Ao falar de estratégias mas
em termos habitacionais, Jardim louvou a parceria que houve
entre o empresário Manuel Carlos e a IHM — Investimentos
Habitacionais da Madeira, para a concepção do novo conjunto
habitacional, que vai permitir a venda de parte das habitações a
preços mais baratos que a média do mercado, inclusive, para
casais jovens. O conjunto habitacional inaugurado é composto por
112 apartamentos sendo 24 do tipo T1, 52 do tipo T2 e 36 do tipo
T3. Trata-se de um investimento do Governo Regional que
ascendeu a 9.250.000 euros.
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O Estado de Sítio da Nação
Para que Portugal
Continue a Chegar a Bom Torto

Cont da pág. 1
agravou-se, não só com a violência dos incêndios, mas, sobretudo,
com aquilo que estes puseram em evidência: a falta de meios, a má
coordenação dos poucos recursos existentes, a impotência dos
bombeiros, autarcas e população em geral, a inoperância da
justiça, deixando impunes os criminosos de fogo posto,
sistematicamente postos em liberdade porque as leis atrasadas
que existem o permitem. E perante este cenário,
simultaneamente, dantesco e kafkiano regista-se a
insensibilidade do governo de Sócrates e do Partido Socialista que
continuam a conduzir o país a bom torto, abrindo fogo (este
metafórico), em todas as direcções. Sócrates que iniciou o seu
Governo com uma série de medidas corajosas e se empenhou na
diminuição de lugares de nomeação política e no corte concreto
de mordomias aos políticos e gestores públicos não resistiu ao
aparelho e os boys começaram a perguntar-lhe for the jobs.
Respondeu com a nomeação de Gomes para a Galp, do representante mor da tralha guterrista, Armando Vara - que supúnhamos emigrado para bem longe- para a Caixa Geral de
Depósitos, tornando-se na Cardona do P.S., Vara agora, Cardona
antes, a única qualificação que se lhes conhece é a de possuírem
um cartão partidário. Sócrates que queria ser diferente vai-se
parecendo cada vez mais com todos os outros que criticou,
sobretudo com Santana Lopes: um homem do aparelho, conformado, clientelar e pantomineiro. Porventura com ar mais sisudo,
cínico e calculista do que os outros, como regista Vasco Pulido
Valente no Público do passado dia 6 de Agosto: ... e por cima disto
vem Sócrates, com a sua maioria e os seus cinco meses de governo.
Não se esperavam maravilhas dele (...). De qualquer maneira, e
modestamente, não se esperava uma espécie de segundo Santana
empertigado e socialista, com o mesmo descaramento do outro. Não
se lhe pedia muito (...) desde que mostrasse um bocadinho de embaraço,
de vergonha, se possível, de remorsos. Não. O bravo Sócrates, como
ele declarou, ‘não se intimida’. A pátria agradece, e aguenta, coitada.
Não, não estou desiludida com o homem em que nunca votei
nem nunca me inspirou a mais singela confiança. Sempre o vi
como um complemento de Santana Lopes que, como se viu,
também não é flor que se cheire, nem deixou saudades. Nunca
gostei nem do homem nem do PS, apesar de ter por aqui ao meu
lado, alguém que, no seu romantismo de esquerda, me procurasse
convencer do contrário. Prefiro ser reaccionária, da esquerda lux,
de direita e tudo o que me queiram chamar mas, sobretudo,
agrada-me pensar com a minha cabeça e seguir a minha intuição.
Voltando a Sócrates, o português, o que sabe tudo, não o grego,
o tal que só sabia que nada sabia, parece-me um boneco de
plástico, um pantomineiro do tipo gato fedorento, muito do agrado
do indigenato portuga. Sobre ele apetece-me parafrasear Almada
Negreiros: morra o Sócrates, morra, pim! E quando se põe a falar
ao povo é pim pam pum. Pim para dizer sim, Pan, para desdizer o
que disse e pum para botar borda fora os que, porque sérios, o
contrariam nos seus dotes acrobáticos de dizer isto e o seu
contrário. Perante a situação grave que o país atravessa e no
rescaldo das trapalhadas que ele mesmo deixou para aqui a arder,
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o primeiro-ministro está num safari, de férias, no Quénia, safari que
custa milhares de contos e, como toda a gente sabe, impõe
isolamento. Era, como todos podemos perceber, a melhor coisa
que um primeiro-ministro de um país a arder, em crise económica
profunda e a braços com uma seca severa e extrema, poderia fazer.
E nesta análise estou bastante bem acompanhada: o primeiro- ministro, auto-intitulado “animal feroz”, decidiu gozar as suas férias
fazendo um safari pelo Quénia. Enquanto felinos destemidos devem
fugir do seu jipe, Portugal transforma-se numa estepe árida, cheia de
patos-bravos, lebres de corrida, pavões, galos de capoeira e frangos de
aviário. O País varado com a Caixa Geral de Depósitos e Sócrates caça
bicharada com flash. Exigem-se os estudos justificativos da Ota e o
primeiro-ministro puxa dos binóculos. Portugal a arder e Sócrates
anda vestido de caqui (Joana Amaral Dias, DN, 8 de Agosto de
2005).
Vinte e cinco concelhos foram declarados de seca severa e
extrema, sendo decretado, em consequência, restrições ao
consumo de água em várias localidades. Palha, por via da seca
extrema e severa também não há, mas havendo em França a
preço reduzido, o Governo boicota o seu transporte, preferindo
ajudar os agricultores que a compram em Espanha ao dobro do
preço, perante a estupefacção e desconfiança dos agricultores.
Sem palha para o gado comer, sem água e a arder, Portugal,
apesar de ter um governo de maioria absoluta, faz aquilo que
criticou ao governo anterior, mandando embora pessoas
qualificadas, apenas por serem do PSD, tendo que indemnizá-las
em milhões de Euros. Estamos a falar, para já, dos saneamentos
na Caixa Geral de Depósitos e nas nomeações que chocaram o
país. Outras virão.
O Jornal inglês “Sunday Times” considera o IP5 a segunda
via mais perigosa do mundo segundo um estudo rigoroso, estudo
que é contestado hipocritamente pela Prevenção Rodoviária
Portuguesa que tenta convencer que é branco aquilo que todos
sabem ser preto. Toda a gente sabe, menos os autistas da inefável
Prevenção que os portugueses convertem-se em animais selvagens
assim que se sentam ao volante e que circular em Portugal é uma
aventura na selva..
A Portugal Telecom está envolvida no escândalo do
financiamento partidário no Brasil. Quem o diz é Roberto
Jefferson, o deputado que está na
origem da denúncia do escândalo
“mensalão” onde o deputado José
Dirceu, ex-chefe da casa civil de Lula da
Silva é acusado de ter autorizado o
envio de emissários a Lisboa para
receber financiamentos da Portugal
Telecom e do Banco Espírito Santo. É o
nosso mensalinho. Esta notícia caiu
como uma bomba em Portugal. Uma
bomba foi o que a Polícia Judiciária
portuguesa, querendo mostrar trabalho, andou a procurar numa
suposta célula terrorista em Sintra. Afinal tratava-se de uma
pindérica empresa de origem árabe. Talvez por falta de notícias
não houve telejornal ou primeira página de jornal que não nos
quisesse impingir esta não-notícia. É o combate ao terrorismo,
versão lusitana.
E para se mostrar em bicos de pés aos terroristas lá vai um
contigente militar português para o Afeganistão, depois de um
outro da GNR ter seguido para o Iraque, ambos como aliados dos
americanos na sua guerra fundamentalista contra as forças do mal.
O que nos vale é que os terroristas não nos conseguem avistar
nem sabem que os Açores fazem parte de Portugal, de resto como
a nossa ministra da Educação que também ignora o estatuto
autónomo das antigas “ilhas adjacentes” (Apre!). Não, hoje não
vou cascar no soba Jardim senão para dizer que o mensalão já
chegou à Madeira. O Banco Rural implicado no caso
“mensalão” tem uma sucursal “off-shore” na ilha de Jardimpara
assegurar pagamentos a deputados brasileiros corruptos.
O Vinho do Porto, a região demarcada mais antiga do mundo,
decretada pelo Marquês do Pombal no ano da graça de 1756, corre
o risco de cair em desgraça, acompanhando o ritmo do país.
Devido à má gestão e insensibilidade está-se a deixar que o preço
de venda do divino néctar perverta o mercado. É a velha
capacidade de campeões de tiro-ao-próprio pé dos portugueses que
preferem ser de uns e de outros, mas nunca de si próprios.
Em sentido oposto, mas desta feita com grande sensibilidade
para o lucro fácil é o negócio escandaloso das farmácias, cujo
licenciamento é escasso, o que permite que atinjam um valor de
venda de mais de um milhão de contos, preço a pagar pela entrada
no clube privado e rentável da indústria farmacêutica em Portugal, que dispõe, a nível nacional, de duas mil e oitocentas farmácias,
o mais baixo índice de farmácia por habitante, da Europa. Como
se constata a doença é, em Portugal, um negócio rentável feito em
circuito fechado, servindo máfias de todas as proveniências. Uma
vergonha.
O Benfica vende o nome do Estádio da Luz e hipoteca 5
jogadores, iniciando em Portugal uma criativa e inédita forma de
gestão desportiva. Os benfiquistas pensam arrecadar 40 milhões
de Euros que servirão para pagar parte das dívidas contraídas com
a construção do novo estádio que se passará a chamar, em vez de
Estádio da Luz, um dos seguintes possíveis nomes: Samsung
Estádio, Coca-Cola stadium, se não for mesmo o Pirilau Stadium
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ou o Estádio do Tio Sam, etc. Quem estiver disposto a pagar 40
milhões pode escolher o nome que quiser e para quem o desejar
pode ter parte do passe de jogadores, na impossibilidade de ter
deles outras coisas.

Se não se sabia porquê tanta obstinação com o investimento
público da construção do aeroporto da Ota, investimento que foi
criticado por quase todos os economistas e pela generalidade dos
cidadãos que não vislumbram a sua utilidade, sabe-se agora que
o actual ministro da tutela teve, recentemente, interesses
concretos e lucros chorudos na empresa que se tem ocupado do
estudo de viabilidade daquilo que já muitos consideram o elefante
branco do futuro. Confrontado com esta denúncia do semanário
O Independente , o ministro diz
que uma coisa nada tem a ver
com a outra, conferindo a todos
nós o papel de otários.
É neste quadro que o Governo
do Partido Socialista continua a
confrontar-se com o maior movimento de contestação social desde os conturbados tempos do
PREC. É a desilusão geral e são
muitos os que vão dizendo que já
estão fartos deste executivo e que
é preciso deitá-lo abaixo. Acabouse o estado de graça, começou o
estado de desgraça para este
triste governo, que nem por isso,
pasme-se, desce significativamente nas sondagens. Talvez
porque, quanto às alternativas, é só olhar para o Marques Mendes,
ouvir a cassete Jerónimo de Sousa e admirar a virgem impoluta
Louçã. Com este patético cenário e o de crise real antes relatada
informamos que a venda de descapotáveis registou no primeiro
semestre deste ano um crescimento de 10% relativamente a
idêntico período do ano anterior e a venda de cabrios da Porsche
cresceu 1287% (leram bem, mil duzentos e oitenta e sete por
cento). Por recato não menciono o preço obsceno dos agora
populares automóveis. É a crise que bate levemente como quem
chama por...
E que anda por aí a fazer o ainda
Presidente da República que a partir desta semana se mostrou ser rei
de Portugal e dos Algarves, d’áquem
e d’além-mar, ao ocupar-se com a
sua sucessão, recebendo de uma
assentada os seus dois possíveis
sucessores, Soares e Cavaco.
E, depois de ter escrito tudo isto
apetece-me perguntar a mim mesma como o poeta Jorge Sousa
Braga, a propósito de Portugal: Pergunto a mim mesmo como me
pude apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu, mas que tem
um coração doce, tão doce como os pastéis de Tentúgal. Apetece-me,
para não ficar sozinha nesta análise amarga recordar Eduardo
Marçal Grilo no que disse recentemente sobre Portugal É como
um imenso Hospital de Santa Maria - nele convivem, lado a lado, o
melhor e o pior, a excelência e a mediocridade. Ora, e apesar do
trabalho de renovação de muitos dos serviços do HSM, quem o conhece
sabe que basta abrir uma porta para se passar do Primeiro para o
Terceiro Mundo. E que, quando houver dinheiro para a última
renovação, provavelmente é já tempo de voltar ao princípio. Ou seja,
porventura é hoje inviável. Resta aguardar os novos (ou velhos)
monarcas Cavaco ou Soares que andam por aí a prometer que vão
pôr ordem e asseio na República.
Apetece-me aconselhar os meus amigos que queriam retornar
a Portugal o mesmo que aconselhou o escritor Ruben Andresen
Leitão a um camarada de letras - Liberto Cruz, que residia em
França. Fique aí, não se atreva, fique, fique, FIQUE. O jardim
zoológico abriu aqui as portas. E José Saramago, na mesma
linguagem circense, acrescenta: Portugal parece atacado de
loucura. Se este mundo pode ser comparado a um circo, somos nós,
portugueses, que ocupamos a arena.
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Opinião
“À volta cá vos espero”!...

Sem limites

Mentir

Luis Barreira

Rui Pinto Costa

Augusto Machado

Uma quantidade apreciável de
portugueses, nomeadamente aqueles
que se encontram na Europa, vão
partir para as ansiadas férias em Portugal .
Todos os anos se cumpre este ritual.
Todos os anos, milhares e milhares de
portugueses, enchem as estradas e
aviões, com um único objectivo: ver as
suas terras e as suas gentes e gozar uns
dias de merecido descanso.
Vai partir esta multidão de “turistas”, que poupam uns “cobres”
durante um ano inteiro, para gastar durante as férias, dando vida
e ânimo comercial às regiões mais recônditas do País e que têm
o “azar” de não serem considerados estrangeiros e, portanto, não
merecerem qualquer reconhecimento particular das autoridades
portuguesas, enquanto fonte de rendimento para aliviar o déficit
das contas públicas. Estes portugueses, “de gema”, continuam
teimosamente e como “formiguinhas”, a seguir o seu carreiro
habitual, mesmo que as passagens de avião sejam cada vez mais
caras e a gasolina quase um produto de luxo.
Nesta escolha de viagem, pouco importa se um governo cai e
outro se levanta, se o País arde ou há falta de água, se a segurança
falha ou os serviços estão em greve. Estes “turistas” não decidem
as suas férias em função das conjunturas ou calamidades, eles são
parte da sua terra e não abdicam perante as dificuldades,
considerando-as parte integrante do seu inevitável sofrimento.
Levam na bagagem dinheiro, ideias e vontade de fazer coisas.
São críticos ao que de mal constatam na sua aldeia, vila ou cidade,
pela experiência vivida nos países de acolhimento de onde vêm
mas, sobretudo, porque consideram a terra que os viu nascer como
sua e sofrem com a inércia, a incompetência e o laxismo, de muitos
dos seus responsáveis locais e nacionais.
Estes “turistas”, que falam português, não escondem o seu
desânimo, por ver Portugal cada vez mais longe do estado de
desenvolvimento dos países que os acolhem, mas fazem-no porque,
a dor que lhes vai no peito, é o não poderem regressar mais
rapidamente, à terra de onde um dia partiram.
Estes muitos milhares de homens e mulheres, que “acartam” os
filhos consigo, mesmo que muitos dos garotos já desejem passar
férias noutras paragens mais convidativas, mais não fazem do que
tentar prolongar, o mais possível, o amor natural que sempre nos
ligou à mãe pátria.
Podem chover críticas ao seu comportamento, clichés sobre a
sua identidade e oportunistas dos seus recursos. Podem mesmo
alguns serem objecto da já tradicional inveja e sentirem-se
desintegrados na sua própria terra mas,... os portugueses, que
vivem e trabalham fora do seu país, já estão habituados a sofrer esse
tipo de incompreensões e não desistem de clamar que, aquela
terra, também é sua!
Nesta debandada geral alguns regressam mais animados, mais
conscientes das suas origens, mais optimistas, para um novo ano
de trabalho e sacrifício e com as “baterias” carregadas de saudade.
Outros, tantas vezes vítimas do nível das suas próprias
expectativas, não deixam de expressar um certo
descontentamento e desilusão, sentimento que, um ano de
afastamento, acabará por dissipar.
O mais importante, no entanto, é que partam e regressem de
excelente saúde porque,...”à volta cá vos espero”!

A televisão espanhola destacou a
ausência de José Sócrates, durante
uma das mais devastadoras vagas de
incêndios de que há memória, em
Portugal.

Imagine um mundo sem mentiras, por
mais pequenas que sejam. Consegue? Não
nos parece que esse mundo exista. Segundo um estudo realizado por uma faculdade de Medicina norte-americana, tal é
verdadeiramente impossível. E porquê?
Simples, as “falsas verdades”, e agora notem
esta, ajudam a desenvolver o cérebro, já
que despertam a criatividade e a imaginação. Só que, o mesmo estudo avisa:
tenha cuidado para não abusar do instinto natural.

Uma candidatura infeliz
Henrique Monteiro
A súbita aparição de Soares como possível candidato a
Presidente da República surgiu como a resolução de todos os
problemas da esquerda: o PS, o Governo (e o PCP e o Bloco) têm
um candidato ganhador e, no caso remoto de Soares perder, as
responsabilidades acabam por ser mais dele do que dos partidos
que o apoiaram. Do ponto de vista de Sócrates, uma eventual
derrota de Soares não é um problema com que o Governo se tenha
de preocupar.
À primeira vista é assim. Mas se nos detivermos um pouco mais
a analisar a candidatura de Soares, poderemos chegar à conclusão
contrária: a de que ela, ganha ou perca, pode ser muito
desestabilizadora para o Governo e para a esquerda.
Uma vitória de Soares provocaria uma crise de legitimidade no
PS e no Governo. Onde hoje existe um líder incontestado - José
Sócrates - passaria a haver um poder bicéfalo partilhado por
Sócrates e Soares, cada qual com os seus aliados internos. E quem
não viu que Soares não morre de amores por Sócrates ainda não
percebeu quem é Soares nem quem é Sócrates. Argumentar-seá que o mesmo se passaria fosse quem fosse o candidato socialista.
Mas tal não é verdade. No PS, Soares sempre teve o seu pequeno
ou grande exército, mas isso jamais se passou com Alegre, com
Vitorino ou com Gama que sempre actuaram de forma praticamente isolada. (...)

Um dia depois, no Telejornal da
RTP, José Rodrigues dos Santos
justificava a ausência do chefe do
governo, em gozo de férias, no
Quénia, com uma alegada promessa
que o primeiro-ministro terá feito aos
seus dois filhos.
Após as notícias do canal público português, Marcelo Rebelo de
Sousa, com a habitual mestria, assinalou as ligações da PT, do BES
e do BCP ao escândalo do ‘Mensalão’ brasileiro, mas ignorou,
olimpicamente, o caso que vai ficar conhecido como o ‘Lisboão’,
que ocupou as primeiras páginas dos jornais no fim-de-semana.
O comentador televisivo recordou que ainda não há provas
sobre o envolvimento daquelas três entidades no escândalo de
corrupção financeira, mas ignorou o facto de o ‘independente’
Carmona Rodrigues, que concorre à liderança da Câmara de
Lisboa, ter tentado comprar o apoio de um pequeno partido à custa
de uma empresa municipal, depois de Marques Mendes ter vetado
um nome indicado pelo Partido da Nova Democracia.
Tudo isto se passou uns dias depois de os portugueses ficarem
a saber que Armando Vara foi nomeado para tutelar um pelouro
de vital importância para os interesses da Caixa Geral de Depósitos.
E que Celeste Cardona permanece na administração da maior
instituição bancária de capitais públicos.
A classe dirigente continua a agir de uma forma impune, como
se os portugueses não estivessem alertados para responder, no
momento oportuno, à falta de vergonha política de um punhado
de eleitos e de representantes a quem concederam,
temporariamente, o poder executivo.
Não é admissível ignorar as declarações pias de Marques
Mendes, em defesa da transparência da vida política, e as
denúncias oportunas e inflamadas de José Sócrates e de António
Costa, entre outros dirigentes socialistas, durante os governos de
maioria de direita, a propósito das vagas de incêndios.
A incúria na defesa do património florestal, a tentativa de
comprar apoios eleitorais e as nomeações dos amigos para altos
lugares públicos, entre outros exemplos, têm uma explicação
simples: a nova geração que subiu ao poder continua a ceder aos
mais descarados jogos partidários e aos mais insondáveis
interesses.
Depois de Durão Barroso, Paulo Portas, Santana Lopes e do início
do mandato de José Sócrates é mais fácil perceber por que razão
Cavaco Silva e Mário Soares se atrevem a voltar a disputar um alto
cargo institucional, vinte anos depois de terem marcado um lugar
na história de Portugal.

Ninguém pode levar a mão ao peito e dizer que nunca mentiu.
Umas mais engenhosas do que outras, desde que bem doseadas
de boas intenções, as “falsas verdades” não fazem mal a ninguém.
E até podem, até um certo ponto, trazer benefícios?...
Vejamos, por exemplo, as implicações que a simples leitura de
um livro pode ter numa criança? Pois se costuma recorrer a esta
táctica para manter o seu filho(a) quieto(a) e atento(a), saiba que
os pedagogos mais experientes aconselham precisamente este tipo
de procedimento. Isto porque, além de acalmar a criança da sua
agitação diária, estas leituras contribuem para aumentar a
criatividade e imaginação. E o resultado é imediato: quantas vezes
o seu filho(a) lhe pede especial atenção às “estórias” que ele(a)
tem para lhe contar? “Pequenas mentiras demostram a
capacidade imaginativa da criança. Mas atenção, é preciso que os
pais percebam que é tudo inventado e que ponham limites a tanta
imaginação” alertam os pedagogos.
Perante tanta mentira, um estudo da Faculdade de Medicina da
Pensilvânia, nos Estados Unidos, chega mesmo a concluir que, de
uma maneira geral, dizemos cerca de 200 “falsas verdades” por
dia. Isto apesar de as estatísticas afirmarem que um indivíduo
mente a cada cinco minutos. Além disso, o mesmo estudo sustenta
que o desenvolvimento do cérebro dos seres humanos está
directamente associado à necessidade, ancestral, de enganar o
outro... Ora, aqui temos nós, uma longa história do verbo mentir.
Com as pressões sociais e o medo de falhar a justificarem as
“falsas verdades”, é de chamar a atenção para os perigos de deixar
os filhos à rédea solta. Se os pais não lhes travarem a imaginação,
a obsessão pela mentira começa a ganhar forma e interferirá na
própria personalidade. Importa evitar que estes mesmos jovens,
que gostam de dar asas à sua imaginação, um dia mais tarde, se
tornem mentirosos patológicos.
Stan Walters, do Departamento de Defesa dos EUA, um dos
maiores especialista em polígrafo, desvenda como se consegue
descobrir que alguém está a mentir. Admitindo que não é fácil
apanhar um mentiroso compulsivo, Stan alerta para os sinais
verbais, os sinais corporais e o olhar: ter atenção quando uma
pessoa lhe sorri mas os olhos revelam pouco interesse, ou então
observar como se comportam os pés – se começarem a ser
sacudidos pode ser sinal de insegurança. Mas, para desmascarar
um mentiroso é preciso estar atento à qualidade e clareza da voz
e ao teor da conversa. Todavia, é necessário saber interpretar
correctamente os sinais, já que em vez de um mentiroso pode-se
estar perante uma pessoa muito nervosa.

Actualmente, não é só o regime político que começa a estar em
causa. É o sistema partidário que não consegue perceber que já
entrou em fase de auto-destruição.

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115

Parabéns
Amy Christine
Sua mãe Mariana Lourenço e
irmãos felicitam Amy Christine
Lourenço, filha do também já falecido Fernando Lourenço, ajuramentada no “Barreau du Québec”
ontem, dia 9 de Agosto de 2005,
exercendo desde já a profissão de
Advogada.
Desejamos-te muito sucesso!
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Sociedade
Horóscopo Semanal

Autoridade e Poder

Dra. Maria Helena Martins

Manuel Louro

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Escute com atenção o seu coração, pois dar-lhe-á as
respostas que tanto anseia.
Saúde: Tendência para sentir fortes dores de cabeça.
Dinheiro: Esteja atento à forma como gere as suas finanças, pois poderá
sair prejudicado se não redobrar a atenção nos gastos.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 10, 4, 5, 45, 2, 6

A velha distinção entre autoridade e
poder é sempre de actualidade. Um povo
pode escolher um governo e constatar
depois que este governo não tem poder,
que é ineficaz, estando a sua acção
entravada por forças que o impedem de
funcionar normalmente: a finança, os
agentes internacionais de crime para só
nomear estes. Dir-se-à então que este
governo detém a autoridade mas falta-lhe
o poder.
AUTORIDADE significa legitimidade
em matéria de governo; é o direito de ocupar um posto de chefe.
PODER significa eficácia, exercício da força, influência,
dinheiro (o poder passa pelo dinheiro).
Estritamente falando, segundo o “Vocabulaire de la philosophie
et des sciences humaines”:
-A autoridade é o direito legal de comandar, de possuir
oficialmente o poder.
-A autoridade inspira o sentimento de respeito.
-O poder inspira temor, medo.
-A autoridade refere-se à dignidade, ao direito e a força interior
de cada indivíduo...
-O poder refere-se ao dirigismo, à força adquirida pelas armas,
à possessão exclusiva, às ambições de dominação.
-A autoridade é força da lei reconhecida pelo senso comum,
prescrita pela autoridade soberana e executada pelo poder político
que em tempo normal é inseparável da autoridade legal.
-O poder é força cega que sendo arbitrária pode degenerar em
ditadura. Em suma:
-A autoridade é o mandato e o poder é o meio de o executar.
EXEMPLO: em Portugal antes do 25 de Abril, o Governo
detinha a autoridade legal e o poder exclusivo. No 25 de Abril, esse
Governo continuou com a mesma autoridade legal reconhecida
pela Constituição e pela Sociedade internacional, mas perdeu o
poder. Ineficaz por ser incapaz de exercer a autoridade,
desprovido de força e sem armas de defesa, exilou-se porque “contra a força não há resistência”.
Todos os países do mundo têm um chefe, quer seja rainha ou rei,
presidente, primeiro-ministro, sultão, cheik, etc. Se isto fosse um
luxo inútil há muito que certos países mais vanguardistas teriam
abolido esta função.
Aliás, até os anarquistas revolucionários necessitam de chefes.
Platão e Kant reconhecem nos seres humanos um “carácter de
insociabilidade que os puxa a quererem tudo dirigir segundo o
seu gosto pessoal”. A conclusão é sempre a mesma: para que estas
feras humanas puxem juntas só no sentido do bem comum, deve
existir um chefe que tenha as rédeas seguras e que faça estalar
o chicote de vez em quando nas costas dos eleitos mais “tachitas”.
A sociedade, tal como a conhecemos e tal como existe desde
tempos imemoráveis, é essencialmente o lugar de permuta de
serviços: serviço do carteiro, serviço do médico, serviço do
soldador, serviço do professor, serviço do engenheiro, serviço do
lava--carros, serviço do advogado e notário, serviço de
ambulâncias...
Estes inumeráveis serviços, que constituem o bem comum, não
se harmonizam espontaneamente, mesmo com a melhor das boasvontades dos responsáveis de cada serviço, e a mesma coisa
acontece em todos os outros serviços; serviços de saúde, de
educação, artes, universidades...
Em todos eles alguém deve decidir. Esse alguém é o Governo,
o poder político responsável do bem comum e encarregado de
realizar (teoricamente) a harmonia destes serviços.
Portanto, que um governo seja necessário a uma sociedade
como a cabeça é necessária a um animal, é uma coisa evidente;
mas que o governo seja bem exercido, é outra coisa menos certa.
Falar de PODER como serviço ao público é uma graça sem graça
nenhuma quando se considera a triste realidade. A maioria dos
povos da terra vivem no terror, tremem de medo diante dos
pretendidos servidores do povo, temem, adulam, rastejam, calam-se na presença de tão grandes senhores.
Estamos nos antípodas do PODER-SERVIÇO. Em quase
nenhuma parte do mundo se encontra o poder serviço, tão
prometido em tempo de eleições e tão desconhecido ou esquecido
durante o mandato recebido do povo.
Depois das eleições é o “self-service” (serve-te a ti mesmo) que
prevalece, isto é, o poder que se ocupa dos auto-interesses pessoais,
dos eleitos, do partido e dos amigos, antes do interesse pelo povo
que os elegeu, A história do poder é a história do abuso do poder.
O poder parece ser portanto um mal necessário.
Dizia Paul valery: “A politica é a arte de impedir as pessoas de
se ocuparem do que lhes diz respeito”.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor: Deixe de ser infantil e aprenda a pedir desculpas. Não
magoe desnecessariamente o seu par.
Saúde : Deixará transparecer algumas fragilidades. Consulte
um médico.
Dinheiro: Aja de forma prudente no âmbito profissional, não interfira em
campos que não são da sua competência.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 3, 36, 6, 9, 8, 5
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Excelente momento para reavivar amizades do passado.
Saúde: Esteja tranquilo, não se prevêem dificuldades neste sentido.
Dinheiro: A sua dinâmica fará com que seja escolhido para
liderar um trabalho realizado em equipa no seu emprego.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 2, 4, 1, 15, 14, 18
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida.
Amor: Seja mais tolerante com os seus filhos.
Saúde : Cuidado com o excesso de álcool. Procure agir com
moderação.
Dinheiro: Evite prender-se a sentimentalismos. Faça o que tem a fazer
para conseguir ser bem sucedido no campo profissional.
Número da Sorte: 20
Números da Semana: 10, 20, 3, 9, 41, 44
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 4 de Paus, que significa Ocasião
Inesperada, Amizade.
Amor: Evite ser exigente. O seu par também tem direito a dizer
aquilo que pensa.
Saúde : Tendência para hemorragias.
Dinheiro: Esta semana pode gastar mais do que aquilo que tinha planeado.
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 6, 9, 7, 40, 30, 20
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor: A sua vida sentimental encontra-se um pouco conturbada.
Aposte no diálogo e poderá ser bem sucedido.
Saúde: Sentir-se-á cansado e desmotivado. Não se deixe abater, reaja!
Dinheiro: Faça um esforço para respeitar as directrizes dadas pelos seus
superiores hierárquicos.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 22, 5, 41, 14, 12, 21
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Seja cuidadoso, não se deixe enganar por falsas
aparências. Aprenda a conhecer aqueles que estão a seu lado.
Saúde : É possível que se sinta um pouco mais cansado que
o habitual.
Dinheiro: Concentre-se no seu trabalho e não dê importância aos
mexericos dos seus colegas.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 9, 6, 3, 2, 25, 45
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: O seu amor pode ressentir-se da sua falta de atenção.
Demonstre aquilo que sente.
Saúde: A tendência é para a desidratação, por isso redobre o consumo
de água e sumos naturais.
Dinheiro: Durante esta semana terá todas as condições para ascender
na sua carreira. Aproveite bem esta oportunidade.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 2, 25, 14, 17, 18, 19
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: Evite fazer sacrifícios por quem não merece. Aposte
na sua felicidade.
Saúde: Possíveis dores nas articulações.
Dinheiro: Esteja consciente dos riscos que corre ao confiar
num colega pouco escrupuloso.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 6, 45, 40, 20, 30, 4
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: A sua aparência desligada pode amedrontar a sua carametade. Seja mais afectuoso.
Saúde : Durante esta semana poderá sentir-se um pouco
instável. Procure acalmar o seu sistema nervoso.
Dinheiro: Evite que uma dívida antiga se arraste. Cumpra com os seus compromissos.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 1, 5, 45, 4, 7, 6
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor : Surpreenda o seu par. Não permita que a rotina se instale.
Saúde : O seu organismo poderá estar um pouco mais frágil
que o normal. Defenda-o adoptando uma alimentação saudável
e equilibrada.
Dinheiro: Mostre-se disponível perante as exigências da sua entidade
patronal. A sua humildade vai ser reconhecida.
Número da Sorte: 17 Números da Semana: 5, 6, 16, 14, 15, 40
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor : Durante esta semana o ambiente familiar será um
pouco instável. Evite as discussões.
Saúde: Consulte o seu oftalmologista. Não deixe arrastar um problema de visão.
Dinheiro: Período muito protegido. Aposte no investimento.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 20, 10, 3, 6, 45, 44
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Ir a uma grande festa…
Natércia Rodrigues
Ir ou preparar uma festa é algo que enche o coração de alegria.
Como faz bem um dia de festa! Encontrar-se com a comunidade,
dançar, cantar, jogar, tomar uma refeição em comum, ouvir
musica! Tudo isto renova a vida e faz renascer a esperança. As
coisas mortas retornam à vida. É uma experiência, direi eu, de
ressurreição e vida nova. Quantas historias e novidades aparecem
nas rodas de amigos em dia de festa! O povo veste a roupa bonita
da moda, participa nas brincadeiras, nos leiloes, nas prendas, nas
bandeirolas e vibra com tudo isto. O dia diferente torna as pessoas
mais unidas e felizes e a festa é um reavivamento das tradições e
dos costumes da comunidade.
A preparação também é cheia de alegria. Os serviços são
distribuídos e executados com boa disposição. A participação é
tarefa de todos. E a festa tem sentido quando todos participam. É
um momento em que a comunidade se constitui, por um dia, como
povo, como amigos visivelmente e livremente.
Você e convidado para uma festa que alguém está a preparar
para seus filhos e filhas. Nada vai faltar. Lá, nos vamos ser servidos
pelos encarregados da festa, lá, todos vão ver e admirar a sua
pessoa e as suas vestes. Você vai ser uma pessoa de destaque. Os
donos da casa, da festa vão-lhe dar tudo para que você se sinta
bem. Então você vai ser uma criatura com rosto jubiloso e
revestido de paz e alegria.
Se falarmos do prestigio e da honra de ter participado num lauto
banquete, de ter provado varias comidas nacionais e estrangeiras
e as mais selectas iguarias que poderemos dizer e quais seriam os
comentários que poderíamos fazer senão de alegria, de
contentamento e de jubilo! É que no meio de tudo isto os
elementos importantes são o amor, o acolhimento e a comunhão
de todos. O banquete é o gesto mais humano que existe de uma
festa bem participada pois que saímos mais humanos e mais
formados. Uma festa bem partilhada é uma escola de humanismo.
É preciso fechar bem os olhos para ver e ouvir o coração dizer
que somos no entanto como uma gota de agua neste mar imenso
com o poder infinito de transformar o que é invisível em cores de
arco-íris e acreditar que cada manhã dá luz a um novo dia mas
somos nós que devemos fazer nascer essa alegria dentro do nosso
coração para que afinal todos os dias sejam dias de festa no nosso
interior.
Acredito que se um dia tivermos que escolher entre o mundo
e o amor…é importante lembrarmo-nos que ao escolher o mundo
ficaremos sem o amor, mas se escolhermos o amor, com ele
conquistaremos o mundo.

Professor e aluno
juntos numa exposição
Convidamos toda a comunidade portuguesa a ir visitar uma
exposição muito especial. Do 10 ao 21 de Agosto podem vir apreciar

Foto de Michael Estrela

as obras de Tom Hopkins com os seus dois alunos, Amy-Claire
Huestis e Alexandre Masino, no edifício Loto-Quebec situado no
500 rua Sherbrooke Oeste, de
quarta-feira até sexta-feira das
11h até 18h e sábado e domingo
do meio-dia até 17h.
Podemos apreciar cada pintura e vários estilos técnicos que
merecem ser analisados detalhadamente.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

40ANOS
1963-03
Foto de Michael Estrela
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A próxima exposição será Pierre Gauvreau intitulado “As
múltiplas caras do humanismo”.
De 22 Setembro até 18 de Dezembro 2005, uma exposição
que vai valer a pena. Admirar
um grande artista quebequense.
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Comunidade

Adeus... Armando Barqueiro

Surpresa no metro Mont-Royal

Natercia na Vision Montreal

Sylvio Martins

Quem é Natércia Rodrigues? O que ela fez? Quais são os seus
projetos futuros na Vision Montreal. Depois deste encontro fiquei
admirado por tudo o que ela fez na nossa comunidade.
Ela se descreve como uma manta de retalhos multicolor: cores
açorianas, onde ela nasceu e alentejanas aonde foi criada; e
canadiana, onde ela vive há 40 anos. Por mais que ela lava esta
manta, as cores não empalidecem. Quero dizer com isto que pela
primeira vez ela está a concorrer para Conselheira d‘Arrondissement no Distrito de Jeanne-Mance, no Plateau Mont-Royal
com a equipa Vision Montreal. É uma área bastante grande, com
cerca de vinte e cinco mil eleitores de diferentes nacionalidades.
Ela sabe que há problemas comuns a todos os residentes deste
distrito embora haja também problemas diferentes e únicos nas
diferentes comunidades multiculturais que aí vivem: A circulação:
carros, bicicletas, pessoas idosas, crianças, pode ser melhorada;
também a segurança: polícia, cadetes, patrulha, até mesmo a
presença da polícia montada seria importante. Lixo: há lixo por
todos os cantos, tanto nas ruas como nas ruelas. Iluminação: se
as ruelas e mesmo as ruas tivessem melhor iluminação, talvez não
houvesse tanto roubo (de casas, de lojas, de carteiras e, mesmo,
de carros). Limpeza da neve: passeios cheios de gelo, buracos nas
ruas que afectam tanto as pessoas que se deslocam para o trabalho
como as pessoas que têm de fazer compras ou que queiram
simplesmente dar um passeio - não o podem fazer porque as ruas

estão em estado calamitoso. Enfim, estes são alguns dos problemas comuns a todos os residentes do bairro e a todos que se
deslocam.
Ainda que não se possa modificar tudo de um dia para o outro,
mas podem melhorar um ou outros aspectos.
A união faz a forca, costuma dizer-se. Ela teve e está sempre
muito integrada neste bairro, neste distrito de Jeanne-Mance, que
se estende da Christophe Colomb até à rua Université e da rua
Sherbrooke até à rua Mont-Royal. Ela esteve presente nas festas,
aliás, fez parte do primeiro grupo de jovens, de catequistas, bazar
e cozinha. Traduziu vários documentos na comissão escolar de
inglês para o português e fez parte da comissão de pais.
Ela homenageou os nossos Pioneiros aquando das comemorações do quinquagésimo aniversário da primeira vaga de
imigração de portugueses em terras canadianas, com uma
exposição de pintura a óleo, única no Canadá. Fez parte desta
comissão como tesoureira e encarregada do projecto. “Festival do
Boulevard St. Laurent”, projecto importantíssimo porque é o único
ao ar livre em meio quebequense e, assim, deu a conhecer os
nossos artistas e a nosso cultura musical. Todos os anos realiza-se
este festival que tem conhecido um aumento significativo de
simpatizantes.
Ela fez parte da comissão do dia 10 de Junho, dia de Camões, de
Portugal e das Comunidades onde ela foi a tesoureira e participante na organização.
Ela tinha feito o seu melhor no domínio da Arte e Cultura, na
Casa dos Açores e encarregou-se das actividades do Grupo
Folclórico Ilhas de Encanto da Casa dos Açores. Coordenou o
projecto do Parque dos Açores e estava envolvida no Congresso
Nacional Luso-Canadiano e na Comissão da trasladação dos restos
mortais de Artur do Canto Resende que se encontram em Timor.
No meio da comunicação social, ela colabora activamente com
o nosso jornal “A Voz de Portugal” onde sempre me ajudou a fazer
deste jornal o melhor possível. Mesmo assim, ela colabora com
outros jornais como o “Lusitânia” de
Vancouver, “Flash” e “Portuguese Times”.
Colaborou com os Site Webs “Lusilinha”, a
“Diáspora” e o “PT Virtual” e finalmente, na
Rádio Clube Montreal aonde ela anima
uma emissão “A Voz da Diáspora Açoriana”. Isto tudo para dizer que ela esteve
sempre, e benevolamente, presente na
nossa comunidade portuguesa. A sua
equipa foi apresentada na segunda-feira,
oficialemente da equipa Vision Montreal.
Boa sorte à nossa colaboradora e à sua
equipa.
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Um génio da música erudita entre nós

Um Homem e a sua história

O êxtase de escutar
Alexandre da Costa

Um Homem: Armando Barqueiro
Raul Mesquita
António Vallacorba

Dando razão ao provérbio que diz que os
santos de casa não obram milagres, Alexandre da Costa, pequeno-grande génio da
música clássica, é, de facto, mais conhecido
na sociedade em que nos inserimos e entre
membros de outras étnias, do que propriamente da comunidade portuguesa.
O facto não é assim tão difícil de explicar,
na medida em que o Alexandre, por um lado, ao ter nascido com
o sangue a ferver pela música erudita, desde logo passou a ficar
fatalmente afastado da nossa comunidade; e, pelo outro lado, essa
mesma comunidade, não por culpa própria, terá nascido alheia a
manifestações culturais mais nobres, tais como as artes, a música
e as letras, por exemplo, porquanto a sua condição social logo
impusera à maioria dos seus membros o ganhar do pão diário como
prioridade existencial.
Depois, a nossa vivência na
estranja...
Este próprio cronista, muito
embora já desde há muito”
confortável” nos meios musicais de Ponta Delgada, contudo só há pouco anos é que
“decobrira” o Alexandre, “por
obra e graça” da passagem do
25º aniversário da Caixa de
Economia dos Portugueses
de Montréal (CEPM), num
colossal espectáculo musical,
ocorrido no Place des Arts, em que, para além do Alexandre,
actuou também outro grande artista, o fadista Carlos do Carmo,
vindo expressamente de Portugal.
Mais recentemente, foi graças ao Emanuel Linhares - mas que
conincidência! -, presidente do Conselho de Administração da
CEPM, que agradavelmente tomámos conhecimento da edição
de dois CD’s do Alexandre da Costa, cuja audição nos fez recuar
ao nosso passado numa terra mais pobre, mas onde sempre se era
culturalmente mais rico!
Um, “España”, é completamente preenchido com música
tradicional da Andaluzia, tendo algumas das peças sido gravadas
pela primeira vez. Com o Alexandre, ao violino, e Juan Carlos
Garvayo, ao piano, este
CD logo nos deixa em
completo estado de êxtase, quando abre com
Danza Española, de Manuel de Falla, e, não ficando por aí, continua com
outros êxitos daquele
compositor, tais como
Danza ritual del fuego, El
amor brujo e Suite Popular Española. A música de
Isaac Alberiz, Joaquín
Turina, Enrique Granados e Joaquín Nin, está também deliciosamente representada.
No outro CD, é a música clássica no seu melhor; com o violino
do Alexandre, acompanhado pela State Philarmonic Orchestra de
Arad, Roménia, a executar fidedignamente o concerto, de Peter
I. Tchaikovski, para violino e
orquestra, em D maior, ópus 35,
para além da Sonata 3, ópus 27,
de Eugène Ysaÿe.
Dos demais trabalhos discogáficos deste prodigioso violinista e pianista de renome
internacional, cinco dos quais
gravados para a Disques XXI21 Records, constam “Solitário”, com reportório musical
de J.S. Bach, E. Ysaÿe e de dois
compositores canadianos, Robert Lafond e André Prévin;
“Mozart”, duos para violino e
alto; “Hendrix-McCartneyYasÿe”, e o seu primeiro CD,
gravado em 1998, “Alexandre
da Costa”, dedicado a Robert
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Imigrante. Trabalhador no
comércio. Comerciante. Proprietário. Director de Jornal. E principalmente, homem, chefe de
família, marido, pai e avô. Amante
de ténis, nas horas vagas.
Tudo isto foi em vida Armando
Barqueiro.
Preocupado com os problemas
da sociedade em que se encontrava inserido, acompanhava no
dia-a-dia o que se passava em Portugal, no Canadá, no mundo. E
exprimia-se sem inibições sobre o
que o rodeava ou pressentia. De
um modo geral, os seus apontamentos eram isentos de parcialidade. Porque o Armando não era do género a se deixar enredar
em coutadas onde ficasse condicionado. Tinha enorme respeito
pela liberdade de pensa-mento e de acção, pela explanação das
ideias e respeito de outrem, para se quedar nas barreiras que por
vezes se levantam à informação.
Nem sempre os seus escritos, saborosos e bem estruturados,
fizeram a unanimidade. Nem sempre os seus artigos, as suas
opiniões, obtiveram consenso, porém, nunca utilizou na sua
verbosidade, expressões iníquas ou vexatórias. Cruzamos ferro
algumas vezes. Mas sempre se mostrou conciliador e respeitoso,
mesmo se contestatário, sobre o fundo duma questão. E essas são
qualidades de homem. De homem recto. Que sempre foi e
defendeu.
É portanto esta a sua história: a história de um homem bastante
conhecido e apreciado, economicamente bem situado. Apesar de
isso, simples, como simples foi a sua ascendência. Como simples se
mostrava num dia de “farra” em alegre convivência com os
amigos, à sombra duma palmeira na Califórnia, numa esplanada
da Nazaré ou de Alcobaça ou ainda, num restaurante de Montreal.
Sentia-se igualmente bem na pobre morada de um aldeão ou num
palacete de aristocrata. Eram atitudes libertas de preconceitos,
próprias de um homem livre, que livremente, fazia o que bem
entendia, indiferente a possíveis reprovações de quaisquer
elementos da sociedade.
Polivalente, adaptava-se com perfeição ao ambiente onde se
encontrava e à conversação do seu interlocutor. A sua
permanente curiosidade intelectual, foi talvez a sua mais vincada
qualidade como homem da informação.
Nos últimos anos viu-se forçado, pela doença que o minava, a
uma evasão dos seus locais habituais de vivência. Mas sempre que
as forças lhe permitiram, enriqueceu as páginas da A Voz de Portugal com os seus Apontamentos, e sem fazer juízos de valor, ou
afirmar que tudo ia pelo melhor dos mundos, estimulava o leitor
com o positivismo das suas opiniões.
Com ele, era inevitável o progresso.
O Jornal ganhou com esse dinamismo. A colectividade também.
Tranquilo, discreto, enfrentou a adversidade e com verticalidade
assumiu a doença.
O fim era todavia, inevitável.
Partiu, com a mesma postura que soube manter em vida. Com
dignidade. Que descanse em Paz.
Schuman (piano); a Pablo de Sarasete e Camille Saint-Sens
(violino).
Versátil como tem sido, o Alexandre não esqueceu a música das
suas raíses. Daí que, em Outubro passado, ele tivesse executado
- e mais tarde, gravado pela primeira vez - o Concerto para violino,
do compositor luso, Luis de Freitas Branco, durante o convite que
lhe fizeram para tocar com a Orquestra Sinfónica de Extremadura, Espanha.
Alexandre da Costa tem 26 anos, pois nasceu em 1979, em
Montréal. É graduado, em violino, pelo Conservatório de Música
do Quebeque, e em piano, pela Faculdade de Música da
Universidade de Montréal.
Vencedor do primeiro prémio nas categorias de piano e violino
do Concurso Música Canadá, cedo guindou para os palcos do país
e do mundo, que se renderam - e se rendem - ao seu virtuosismo
artístico, tal a força e a subtileza dos seus concertos.Tendo o
cronista visitado recentamente a página electónica do Alexandre,
achámo-la suficientemente útil e de grande interesse para a sua
divulgação não só junto dos amantes da música clásica, mas ainda
para os admiradores deste talentoso luso-canadiano infelizmente
pouco conhecido da maioria de nós. Eis, pois, o seu endereço
electrónico: www.alexandredacosta.com.
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Adeus... Armando Barqueiro
Uma Homenagem
Sylvio Martins
“Em tempo algum, não digas que não podes ser útil. Faça de cada
dia um poema de fé. Podes ser a esperança, dos que jazem na angústia.
Uma frase de luz ergue os irmãos caídos. Terás, quando quiseres, a
prece que abençoa. Para espalhar o bem, basta o apoio de Deus”.
(EMMANUEL).
Armando Barqueiro era um homem de convicções profundas.
Tinha dedicado toda a sua vida ao nosso jornal. Continuou com
convicções fortes e sem dúvidas. Mas debatia as questões e
aceitava a controvérsia. Era difícil contrariá-lo porque punha ao
serviço das suas convicções uma poderosa capacidade e força
argumentativa. Tinha todavia um charme muito dele que acabava
por evitar que diferenças de opiniões criassem a cizânia.
Mesmo quando o Jornal mudou de proprietário e que eu o
encontrei pela a primeira vez, criou uma relação de amizade muito
especial para além das relações de trabalho. O que ele me ensinou
vai sempre ficar em mim, mas o tempo foi pouco escasso.
Com o mesmo empenho ele me ajudou. Na minha opinião, ele
foi e será sempre o meu Director.
A VIDA
Não conseguimos aprender a vida na sua complexidade
ela foge por entre os dedos
actua dinamicamente na construção diurna do universo
está em tudo e em todos
é água, terra, ar, silêncio
explode na ira dos ventos
recolhe os nossos sonhos
reconstrói os nossos castelos celulares
penetra em nossas células
é microscópica manifestação do etéreo
presente em cada um
presente em todos.
A linear relação de poder é insuficiente para dominá-la.
Ela é naturalmente caminho.
Não é fim. O fim é a apenas o reinício de um novo ciclo.
autor desconhecido

Uma última homenagem
Maria Calisto
Aqui vai uma última homenagem a um homem que soube fazer
seu nome na comunidade, com honra e altivez. Foi com uma
grande tristeza que tivemos a notícia que o nosso director
honorário Armando Barqueiro, nos deixou. Sua partida deixará
sua família numa grande tristeza, assim como um vazio no nosso
jornal. O senhor Barqueiro foi um imigrante que além de muitas
dificuldades encontradas no seu caminho, nunca esqueceu suas
raízes. Foi um homem que acreditou até ao fim, que o povo
português tinha o seu lugar num país que não era nosso, num país
aberto as outras culturas. Mesmo se sua partida foi muito rápida,
infelizmente não tivemos o tempo de me dizer: OBRIGADO
IRMÃO PORTUGUÊS, OBRIGADO PIONEIRO POR TUDO O
QUE VOCÊ FEZ PELA NOSSA COMUNIDADE. Onde estiver
saberá que todos os voluntários, e antigos voluntários do jornal A
Voz De Portugal, tinham uma grande admiração por este
SENHOR. Os meus sinceros pêsames à família dolorida.
Amigo, com tua partida
Que infelizmente faz parte desta vida
Nos deixaste um grande vazio.
O seu título de Director HONORÁRIO,
Foi mais que merecido.
Pois AMIGO, COLEGA,
VOCÊ será sempre lembrado.

Última Entrevista
a Derradeira Mensagem

ALTO E DIGNO
Ao Armando Barqueiro

Cont. da pág. 1
cemo-nos e despedimo-nos, ali mesmo,
acto único, instantâneo, no estúdio,
depois de um quarto de hora, arrancado
a ferros à produção do programa pelo
Sylvio Martins, pesquisador do projecto,
nessa altura.
Finalmente, conhecera um dos
dinossauros do jornalismo comunitário
em Montreal, para entrevistá-lo. Fiquei
com pena de não ter feito ouvidos de mercador a quem me
sussurrar às orelhas o carácter caciqueiro do moço que ali estava
à minha frente, a ameaçar desaparecer. Tenho pena que não nos
tivéssemos conhecido antes , disse-nos Armando Barqueiro,
lembrando-nos o preço esquecido do preconceito. Apeteceu-nos
chorar, não tanto por ele, mas por nós próprios, por ter-m0-nos
esquecido que há pessoas que, iniciadas por ele na escola do
jornalismo comunitário, atacavam-no por mero sistema de
sobrevivência, regendo-se pela lei da selva. Ao contrário desses,
nos poucos minutos que durou o nosso encontro com Armando
Barqueiro, uns escassos 30 minutos, pude verificar o seu elevado
sentido de projecto, com valores e lucidez impressionantes. Pude
aperceber-me de que, sobretudo, estava diante de um cavalheiro
que não precisava para se fazer respeitar, ao contrário de outros,
de se pôr aos berros, numa histeria de andropausa. Eu sei que é
tarde, demasiado tarde, para dizer-lhe, como disse, que tinha
apreciado o nosso encontro.
- Agora tenho de ir para o hospital, esta foi a minha última
entrevista – disse-nos Armando Barqueiro. Entrevista em que pôde
contar o trajecto do seu sempre “A Voz de Portugal” e mais do que
isso, as peripécias que rodearam a redacção e distribuição do
jornal português mais antigo de Montreal e pioneiro na arte de
noticiar. Da redacção do jornal que cheirava a tinta e a notícias
frescas, como o pão da manhã, à frieza da Internet. Da luta pela
busca de notícias à facilidade com que elas são trazidas pelos
ventos que sopram nas auto-estradas da informação de hoje. Do
sentido que um jornal fazia há cinquenta anos, trazendo novas do
meu país, à inutilidade de copiar, confortavelmente, textos
requentados já com barbas brancas para quem já as leu na Web.
Não faz sentido um jornal assim – considerou Armando Barqueiro
– só o fará se as notícias forem locais, impossíveis de encontrar senão
ali – disse-nos na entrevista que nos concedeu no dia 20 de Maio
e que poderão ver, se assim o desejarem, no canal 14, nos dias e
horas seguintes:
Quarta-feira 22h00;
Sábado 12h30; Terça-feira
7h30 e Quarta-feira 15h00
Poderei, igualmente, facultar
uma cassete com a gravação
integral da entrevista. Seguiremos os conselhos de Armando Barqueiro, acabando hoje a
nossa crónica sobre os acontecimentos em Portugal, para,
nas próximas, nos concentrarmos no que ocorre por aqui, por
esta comunidade montrealense que, vamos conhecendo
cada vez melhor. Em homenagem a Armando Barqueiro,
integro, a partir de hoje, a lista
de colaboradores de “A Voz de
Portugal”. Tarde, mas mais vale
tarde do que nunca.

Para além da vida
Calou-se a voz do Barqueiro
Mas não se afunda a razão,
Homem, em amor primeiro,
E em dignidade também.
Vemos um fim, simplesmente,
Não um adeus derradeiro.
O ontem e o hoje guardam-se bem;
O amanhã vai tristemente
Mas colado à raiz do coração.
No futuro, sei, sinto,
Ainda a saudade, a mágoa infinda,
De negro veste a alma nossa.
Ninguém ousaria silenciar
As palavras que afirmam,
Destas lágrimas que mal canto,
Rezando assim: Valeu a pena!
Qual distância? Qual separação?
Armando Barqueiro foi mensageiro no olhar,
profeta na palavra e na VOZ da alma.
Dele guardaremos o seu singelo cantar
Camões, longe da Pátria – Que paixão!
Assim oiço o meu coração dizer:
O Céu ficou mais azul,
E com um sorriso discreto...
Adeus ARMANDO BARQUEIRO
Adelaide Ramos Vilela
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Conheci-te no limiar deste escriba
timidamente à procura do mundo e de si mesmo
já tu eras águia altaneira
assaz confortável no ambiente por onde esvoaçavas.
Por isso era nítida e justa a visão que tinhas das coisas,
das pessoas e dos sentimentos.
Uma visão com a qual muita gente ficou marcada,
a própria comunidade e até o teu mundo.
Não posso, não devo sobretudo neste momento
chorar a ausência
sempre difícil de suportar
de quem foi tão influente na minha vida.
E gratas e doces são as recordações de tudo isso!
Sabes? Sou demasiado frágil.
Não iria certamente aceitar que partiste.
Assim te celebro hoje a existência.
Estás a meu lado. Não partiste nunca!
Tu e eu celebrámos sempre a vida e a amizade.
Vimos sempre as pessoas não no silêncio da morte
mas enquanto respiravam
mesmo quando com elas discordávamos
Junto rimos, chorámos e argumentámos.
Nada, absolutamente beliscou a nossa amizade!
Mas agora reflectindo um pouco melhor,
eis que subitamente me apetece chorar
por todo o tempo em que te não conheci mais cedo!
Já eras alto e digno.
Eu é que andara cego.
António Vallacorba, 08-08-2005
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Alma juvenil
Herói Fantástico

Esta é de graça...
Mulher Inteligente
Era uma vez um homem que tinha passado toda a sua vida a
trabalhar e que poupara todos os centavos que havia ganho. Ele
era realmente muito forreta no que tocava ao seu dinheiro.
Mesmo antes de morrer, disse à mulher:
-Ouve-me bem! Quanto eu morrer, quero que pegues em todo
o meu dinheiro e o coloques no caixão junto comigo. Eu quero
levar todo o meu dinheiro para a minha próxima encarnação.
Dito isto, obrigou a mulher a prometer, que quando ele
morresse ela colocaria todo o seu dinheiro dentro do caixão
junto dele. Um dia o homem morre. Foi colocado dentro do
caixão, enquanto a mulher se mantinha sentada a seu lado, toda
de preto, acompanhada pelos amigos mais chegados. Quando
terminaram a cerimónia, e mesmo antes de o padre se preparar
para fechar o caixão, a mulher disse: -Só um minuto!
Tinha uma caixa de sapatos com ela. Aproximou-se e colocoua dentro do caixão, juntamente com o corpo. Um amigo disselhe: -Espero que não tenhas sido doida o suficiente para meteres
todo aquele dinheiro dentro do caixão!
Ela respondeu: -Claro que sim. Eu prometi-lhe que colocaria
aquele dinheiro junto dele e foi exactamente o que fiz.
-Estás-me a dizer que puseste todos os centavos que ele tinha
dento do caixão com ele?
-Claro que sim! Juntei todo o seu dinheiro, depositei-o na minha
conta e passei-lhe um cheque.

Susana Sequeira
Uma épica que está fazendo muito furor (há alguns anos) é, como
todos sabem, as aventuras mágicas e grandiosas de Harry Potter.
Um bruxo na escola de Poudlard aprendendo quem ele é realmente,
e também conhecendo a grandeza do seu destino. O último volume,
que saiu no dia 16 de Julho, em versão inglesa, « Harry Potter and
the Half-Blood Prince » já tem feito muitas vendas, pois este pequeno

Sin City 2
Frank Miller e Robert Rodriguez encetam um plano
para voltar ao grande ecrã já
no próximo verão de 2006.
Com eles trarão a tão esperada sequela para um dos
filmes que mais lucrou este
ano, o sombrio “Sin City”.
Encabeçado por um legião de
icones de Hollywood, a cidade do pecado surpreendeu
pelo seu fantástico paralelismo com a BD e a profundidade da fotografia e cor
(quando a houve) utilizado em cada cena do filme. Por este
motivo não surpreende a transposição de mais um volume da
BD para o grande ecrã, transformado em “Sin City 2”. Será
“A Dame to Kill For” que terá o privilégio, e surpreenderá com
a história de Dwight McCarthy ( a personagem interpretada
por Clive Owen ) que vê a regressar uma senhora chamada
Ava, que lhe diz que o ama embora lhe trará apenas um misto
de problemas e aventuras, Entretanto Brittany Murphy já
confirmou a sua presença nesta sequela, onde interpretou
Shellie no filme anterior.

Fotos da semana

Foto LUSA

Sky High, a concorrência
de Harry Potter

São Miguel, Açores - Os Reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia
de Borbon, e o Presidente da República Jorge Sampaio e sua
esposa Maria Jose Ritta, observam a preparação do tradicional
cosido das furnas.

herói tem conquistado muitos admiradores através do mundo
inteiro. É uma aventura traduzida em várias línguas, que tem
cativado o mundo inteiro. O sexto volume, que ainda só está
disponível em versão inglesa, estará disponível em francês no mês
de Outubro; e do volume que contará o fim desta epopeia fantástica
que, segundo a esperança dos fãs, será à altura do grande bruxo que
é Harry Potter.
No entanto, não é toda a gente que conhece os livros de J.K.
Rowling, a autora desta épica. Uma britânica que tem uma
imaginação muito fértil e que criou os personagens todos. Certas
pessoas só viram os filmes, que foram baseados sobre os livros. É
interessante de ver e de ler, a imagem é outra assim como as
emoções sentidas durante a leitura. Mas quem são os personagens
principais para quem não conhece nada ou por algum acaso nunca
ouviu falar desta história?
Harry Potter: Um jovem que tem 11 anos no primeiro volume e
que vive com os tios. Os pais morreram num acidente, segundo a
versão que lhe deram os tios. No entanto, ele aprende no dia dos seus
anos que ele tem um lugar reservado na melhor escola de bruxaria
(Poudlard) e que seus pais eram também estudantes daquela
escola. E mais do que tudo, ele venceu Voldemort, o nome que não
deve ser pronunciado, quando ele estava ainda no berço. Aquele
afrontamento deveu-lhe uma cicatriz na testa em forma de
relâmpago a quem lhe deve a fama toda no mundo dos feiticeiros.
Ronald (Ron) Weasley: Duma numerosa família, ele tem cinco
irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Ele encontra Harry no
comboio para Poudlard e ficam ligados duma amizade muito forte.
Uma característica que ele tem com a família, é que eles são todos
de cabelo vermelho. Ele tem muito que provar porque quer ser
maior do que os irmãos e mostrar ao seu melhor amigo (Harry) que
ele vale a pena porque não é fácil ter uma vedeta histórica como
melhor amigo.

Pois é, não são só os pequenos feiticeiros que têm direito a
uma escola, pelos vistos os super heróis também. Não, Sky
High não tem nada a ver com a escola de mutantes de X-men
(as filmagens do terceiro filme já começaram finalmente, em
S. Francisco, mas isso é outra história). Desta vez trata-se da
educação dos futuros super-heróis, numa comédia familiar
que retrata as aventuras de um jovem sem poderes, filho de
dois super-heróis famosos, que vai ter de salvar o mundo. Não
é dos argumentos mais originais mas vale a pena o ver.

O regresso de Jodie Foster
A actriz que desde Panic Room não
protagonizava um filme vai voltar ao
grande ecrã. Enquanto filma a nova
obra de Spike Lee, Inside Man, ao lado
de Denzel Washington e Clive Owen,
surge a notícia que vai regressar à
cadeira de realização. Sugar Kings é a
sua nova aposta, a história de uma
jovem advogada que irá combater uma
poderosa empresa de açúcar, por esta
explorar o trabalho de emigrantes.
Flight Plan, em que desta vez não foge do perigo mas sim
procura a sua filha desaparecida. A particularidade deste filme
é que a criança desaparece num avião em pleno voo. De suster
a respiração, pois ainda vai faltar algum tempo para a estreia,
lá mais para o final do ano.

Meaghan Benfeito com o seu pai visitando o nosso jornal
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Vária
Jovens lideram as vítimas
de acidentes rodoviários
O número de mortos diminuiu, mas os valores continuam
assustadores. Os jovens entre os vinte e os trinta anos são os que
mais acidentes rodoviários sofrem nas estradas portuguesas. O
resultado nem sempre é o internamento temporário ou a morte,
mas a deficiência. Conduzir é ritual de entrada na idade adulta.
Só em 2004 registaram-se, no total, mais de 63 mil acidentes de
viação. Os números tornam-se alarmantes quando se analisa o
número de vítimas mortais e feridos graves. Os condutores com
idades entre os vinte e os trinta anos são os que mais desastres
sofrem. De acordo com a Direcção Geral de Viação, no ano
passado, 30 por cento dos acidentes rodoviários envolveram este
grupo etário. O sexo masculino é o que tem maior número de
ocorrências registadas: mais de metade dos casos. Preocupante

é também o número de mortos e feridos graves, igualmente superior nestas idades. Cerca de 17 por cento das vítimas entre os 20
e os 24 anos, em 2004, ficaram gravemente feridos.
Nas idades compreendidas entre os 25 e 29 anos é o número de
mortes que assusta, sendo a faixa com maior número de óbitos.
Apesar de preocupantes, os valores revelam que houve um
decréscimo, de 2003 para 2004, de uma centena de vítimas mortais.
Em 2004 perto de 600 jovens, na casa dos vinte anos, ficaram
gravemente feridos, num total de dois mil de todas as faixas etárias.
Testar limites e correr riscos

Testar os limites e correr riscos, por vezes de vida, são as razões
que levam os jovens a acelerar e a conduzir de forma perigosa.
“Trata-se de uma forma de afirmação social que se verifica mais
nos homens”, explica Manuel João Ramos, antropólogo e
presidente da Associação de idadãos Auto-Mobilizados,
actualmente a investigar a violência rodoviária. O fenómeno não
é novo, “o carro é que é mais utilizado para o fazer”. O responsável
explica: “Antes, os jovens provavam a entrada na vida adulta por
outros meios como o cumprimento do serviço militar.” O “tuning”
é um dos expoentes deste fenómeno. “É aí que o teste se leva até
ao limite. Desde os anos 80 que acontece, mas no final dos anos 90
acentuaram-se as provas.”
Mais deficientes
A presidente da Cooperativa Nacional de Deficientes (Cnad),
Celeste Castro, lembra que o número de jovens deficientes vítimas
de acidente rodoviário não pára de crescer, sobretudo nos últimos
quatro anos: “Há mais pessoas deficientes, com idades entre os 18
e 30 anos, vítimas de desastres de automóvel.” Lamentando a falta
de estatísticas, Celeste Castro sublinha que o drama surge quando
os jovens atingem a idade adulta, porque não há instituições de
acolhimento suficientes para responder às necessidades.

Convertido para MATAR
J. J. Marques da Silva
Ouvimos e lemos que um dos terroristas que participou nas explosões
mortíferas de Londres, Inglaterra, na
vida prática era um jovem professor,
reconhecido como excelente, aceito e
acarinhado por pais e alunos. Aparentemente moral indefectível, companheiro jovial, e uma esperança de
orgulho para a família. Convertido ao
islamismo fez-se, ou fizeram-no, um
kamicase ao serviço da Alcaida, e
tornou-se um assassino de pessoas inocentes, anulando a sua
própria vida prometedora! As interrogações, na mistura de receios,
desassossegos e, intranquilidades múltiplas, surgiram afrontando
consciências, combatendo ideias, e desafiando pareceres. Se a
religião está metida nesta guerra sem quartel e injusta, qual é a
posição de Deus, seja Alah ou Jeová, o mesmo afinal, com diferença
na palavra? Os mordazes respondiam que se Ele existisse dava
prova duma tolerância prolongada e, os que encolhiam os ombros
afirmavam com subtileza que a arma da paciência, acrescentada
à fé, é uma força poderosa...
Convenhamos: se Deus não existir, o visto é que os homens
existem, pelo menos para matar, morrer, ou fazer sofrer! Logo, os
culpados de tudo são os homens! A experiência tem mostrado que
o sofrimento torna a alma mais profunda e conhecedora, e o
propósito central da sua existência é, justamente, provar que há
muita coisa ignorada, mas com tempo de aprender.
Depois da tragédia londrina, e dos ataques falhados que se lhe
seguiram, alguns dos chefes islâmicos apareceram a defender o
pacifismo da doutrina do Corão. Mas isso não impede que os
homens não vejam aí o incentivo para a sua chamada “guerra
santa”. A título de informação citamos a sutra lV, versículo 74,
versão de Bento de Castro, editada em Lourenço Marques em l964:
-”Deixai lutar por Alah os que trocam a vida deste mundo pela do
outro. A esses que combatem por Alah, sejam mortos ou vitoriosos,
daremos uma grande recompensa”. A edição francesa, de Flamarion,
diz o mesmo, porém no versículo 76. Não se estranhe então que
uma lavagem de cérebro tenha levado o jovem professor a trocar
a sua vida pela grande recompensa prometida... Dependerá de
quem oferece a recompensa interpretando o versículo. Uma das
máximas de Maomé é que “este mundo é uma prisão para os Fiéis,
mas um Paraíso para os descrentes”. Se assim é, também
perguntamos, por que assassinar inocentes que não têm nada a
ver com o islamismo, e quererão viver no Paraíso deste mundo?...
Há quem pense encontrar semelhança com a cita que fizemos
do Corão, no evangelho de S.Mateus 19:29, onde Jesus diz: -”Todo
aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe,
ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem
vezes tanto, e herdará a vida eterna”. Mas é evidente que o abandono
voluntário do mundo para seguir e amar o Criador do mundo, em
harmonia e comunhão com os seus semelhantes, nesta vida e na
futura, não tem a mais pequena afinidade com o terrorismo que
deixa a família em pranto, e o mundo na desolação!
O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos como a Bíblia é dos
cristãos. Em qualquer deles, texto sem o contexto tem sido
interpretado por fanáticos, políticos, ou religiosos, como pretexto
para promoverem conflitos, guerras e contendas. Conversão para
matar, não se concebe em nenhum dos livros! Também não
podemos ser juízes do próprio Deus. Todo o ser humano é falível
e limitado nas ideias que faz, e não pode aquilatar, condignamente,
das coisas que desconhece.
O evangelho de S.Lucas conta que Jesus usou a parábola do “juiz
iníquo”, “que nem a Deus temia nem respeitava o homem”, para
ensinar que a oração pode forçar a esperança a ter paciência dentro
do tempo. Certa viúva (diz-se na parábola) foi repetidamente pedir
justiça contra o seu adversário, e o juiz foi tardio em atendê-la, mas
acabou por recebê-la. O paralelo, entre o injusto juiz e Deus, pode
ser interpretado como a espera do discípulo no elemento tempo,
pois que só Deus sabe quando é mais vantajoso para o discípulo,
e não é injusto. Todavia nós queremos terminar como Jesus
terminou: -”Quando porém vier o Filho do homem, porventura
achará fé na terra?” (Lucas 18:7). Não temos dúvida em afirmar que
terrorismo e conversões para matar, não conduzem ninguém à
presença de Deus, mas arredam muita gente da fé incipiente que
tenha! Todavia afirmamos que é bom diferenciar a conversão a
Jesus. Os que verdadeiramente se identificam com a sua Palavra
e se convertem a Ele, renascem para uma vida justificada no
perdão, e consequentemente são conduzidos a promover o bem,
o amor, e a justiça. Não são encaminhados a serem bombas para
matar inocentes!

Técno-reportagem
Palm em queda acentuada
O ano está a ser desastroso para a
Palm que já perdeu cerca de metade
do seu mercado para o PDA, revela
um estudo hoje publicado pela Gartner, empresa de consultoria e estudos
de mercado.
De acordo com os mesmos dados,
a fabricante PalmOne tem agora
17,8% do mercado de computadores
de bolso contra os 33,2% que detinha
no ano passado.
Também os sistemas operativos
para os Palm, fabricados pela PalmSource, registaram uma quebra
acentuada na ordem dos 50%. Isto
porque em 2004 dominavam 40% do mercado e agora apenas
detêm 20%.
A Gartner reconhece o domínio da Microsoft no mercado dos
computadores de bolso (45%) e atribui este declínio da Palm ao
facto dos seus equipamentos não correrem o Windows Mobile.

Yahoo! lança motor de busca
especializado em música
Está preparado para fazer pesquisas a 50 milhões de músicas?
Então, o Yahoo! talvez tenha algo para si – mais precisamente
um novo motor de busca especializado em ficheiros áudio, que
iniciou recentemente a fase de testes. O motor de busca vai ter
de concorrer com os homónimos criados pelos motores de
busca Singfish (AOL) e Lycos, mas a Yahoo refere que o
serviço apresenta algumas características únicas, como o
acesso a sites e fotos de bandas procuradas pelos utilizadores.
O motor de busca de música do Yahoo! vai apresentar três
grandes secções: uma constituída por um longo cardápio de
músicas proveniente de visitas a milhões de sites dos quatro
cantos do mundo; outra dedicada à pesquisa especializada de
música; e uma terceira especializada empodcasts, uma sistema
de transmissão de música similar à rádio.

AGENDA COMUNITÁRIA
Excursão
Organiza-se uma excursão de dois dias a “Fall River” para
assistir as festas do Divino Espirito Santo. Primeira partida de
Montreal, no dia 26 de Agosto, à meia noite. Saida da Igreja St.
Vincent Ferrier no canto das ruas Jarry e Drolet.
Segunda partida no dia 26 de Agosto, à meia noite. Saida do
canto das ruas Rachel e St. Urbano.
Partida da Fall River no dia 28 as 21h00.
Viagem 60 Coroas, Bilhetes à venda: Padaria Coimbra: (514)
844-0223. Padaria Lajeunesse: (514) 272-0362. Para mais
informações Silvio Machado (514) 594-1530 ou (450) 669-3673.

Centro Comunitário
do Espírito Santo
Assembleia Geral Regular
Informamos todos os sócios do Centro Comunitário do Espírito
Santo de Montreal Leste e Anjou que se realizará no dia 28 de
Agosto de 2005, pelas 15h30, a Assembleia geral regular.
8670, Forbin Janson, Montréal, Québec , H1K 2J9
Tel : (514) 353-1550

Piquenique em Gatineau
Os Mordomos do Espírito Santo convidam a comunidade a
participar no seu PIQUENIQUE anual que terá lugar no dia 20
de Agosto no Parque da Igreja (localizada no 13 rua Ste.
Bernadette em Gatineau). Animação com Discoteca Nova,
dança, divertimento e alegria, além de uma ementa variada, de
comer e chorar por mais... Venham todos participar nesta
actividade da nova mordomia do Espírito Santo!
Para mais informações, contactar Agostinho Velho pelo
819-778-1936

Festa Internacional da
Lusofonia de Montreal
As produções Lusofonia apresentam a sua Festa anual que se
realizará no sábado 10 de Setembro de 2005, a partir das 18h00,
no Ste-Catherine Hall, 1700, rua Amherst (Metro Berri-UQAM),
com jantar e convidados especiais Tina Duarte (Angola), Zé Rui
(Cabo Verde), Grupo Musical A Voz da Terra (Brasil) e DJ
Edson. Bilhetes $39.99 com antecedência. Preço à porta a
discutir.
Bilhetes à venda no Restaurante Chez le Portugais: (514) 8490550; Discoteca Portuguesa (514) 843-3863; Restaurante Mavi:
(514) 340-9664
Para mais informações contactar : (514) 734-0014.

2005-08-10.pmd
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 9 AGOSTO 2005

1EURO=1.5059

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

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

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

ENSINO ESCOLAR

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

RÁDIO E TELEVISÃO

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

2005-08-10.pmd

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

514.849.8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

ASSOCIAÇÕES
E CLUBES

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

514.287.3370

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
514.993.9047
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514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

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

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

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

DISCOS/LIVROS

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
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

FUNERAIS

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

GARAGENS

HOTEL

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950

IGREJAS

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.
514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
514.376.3210

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

QUIROPRATAS

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

351-1716

RENOVAÇÕES

Armando Barqueiro
1929 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Agosto de 2005,
com a idade de 75 anos, o Armando Barqueiro,
natural de Porto de Mós, Portugal, esposo da D.
Bitália Munhá.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Armando
(Sharon Robertson) e Raul (Karen Robertston),
seus netos Carla, Amanda, Katheryn, Daniel,
David, Joanna e Philippe, assim como muitos
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

514.858. 6030

O funeral teve lugar sábado, dia 6 de Agosto de 2005, na Missão Santa
Cruz.

CASA VINHO
3750 MASSON

514.721.8885

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.

514.710.0132

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

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza quarta-feira, 17 de Agosto de
2005, pelas 18h30, na missão Santa Cruz.

514.842.0591

REVESTIMENTOS

514.845.6028

NOTÁRIOS

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203 514.843.5626
EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent
514.985.2411

OURIVESARIA

PSICÓLOGOS

†

CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

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

ARCA

514.288.3019

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

MONUMENTOS

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

MÓVEIS
514.842.8077

CANALIZADORES

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

Necrologia

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

RESTAURANTES

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel
514.725.2626

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Carmen Miranda
morreu há 50 anos

†

Manuel Duarte
1934 - 2005

Faleceu em Montreal, com 70 anos de idade, no dia
4 de Agosto de 2005, o Manuel Duarte, natural de
Porto Formoso, São Miguel, Açores, esposo da D.
Maria de Jesus Farias.
Deixa na dor sua esposa, suas filhas Teresa (José
Carlos Aguiar), Natalina e Ana Maria (Stéphane
Séguin), seus netos Patrick, Francis, Julia, Kevin,
Jasson, Shanna e Sean, assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins

Carmen Miranda morreu há 50
anos. A actriz e cantora, nascida
em Portugal, notabilizou-se pela
sua carreira de glória nos EUA,
mas também pelos dramas que
lhe roubaram a vida quando tinha 46 anos.
Passa esta quinta-feira meio
século sobre a morte de uma das
mais famosa artistas de Hollywood, Carmen Miranda, que se
notabilizou pela canção onde
perguntava «O que é que a baiana
tem?».
Nascida em Marco de Canaveses, em 1909, Maria do Carmo
Miranda da Cunha emigrou ainda criança para o Brasil e cedo se
percebeu que iria acabar cantora, apesar de ter estudado para
freira. Apadrinhada pelos compositores mais importantes da
época, Carmen Miranda começou a sua carreira discográfica aos
20 anos e aos 30 já estava nos
EUA, onde foi convidada a deixar a marca das mãos no Passeio da Fama, em Hollywood.
Ao longo de 20 anos de carreira, a «pequena notável» Carmen Miranda, de apenas 1,53
metros, passou por momentos
de glória, mas por muitos de
depressão e foi a fazer o que
mais gostava que acabou por
morrer. Após uma apresentação na televisão, a cantora que
sempre se considerou brasileira
sofreu um enfarte que lhe causou a morte a 5 de Agosto de
1955, quando tinha 46 anos.

8/9/2005, 5:10 PM

O funeral teve lugar segunda-feira, 8 de Agosto de 2005, na Igreja St-Vincent
Ferrier, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges, 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.

Morreu Ibrahim Ferrer
Ibrahim Ferrer, que se tornou famoso pela sua participação no grupo «Buena Vista
Social Club», morreu este sábado, aos 78 anos. O músico cubano tinha regressado recentemente da Europa, onde tinha
promovido o seu último trabalho.
O músico cubano Ibrahim
Ferrer, um dos membros mais
célebres do grupo «Buena Vista
Social Club», morreu, no sábado, aos 78 anos, em Havana, na
sequência de uma doença gastrointestinal.
Nascido em 1927, em Santiago de Cuba, Ferrer tinha regressado
há pouco tempo da Europa, onde tinha promovido o seu último
trabalho intitulado «Mi sueño. A bolero songbook».
Ibrahim Ferrer tinha deixado a música em 1993, na altura
porque se sentia «desencantado» com esta, regressou aos palcos
para participar no projecto «Buena Vista Social Club», onde se
juntou a outros antigo intérpretes de música tradicional cubana.
Ferrer, que será enterrado na segunda-feira, acabou por se
tornar uma estrela neste grupo, depois de o disco do seu
agrupamento ter sido premiado com um Grammy, a que se
seguiram outros prémios internacionais, algumas delas ganhos a
solo.
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Serviços & negócios
Precisa-se agente de viagens que
fale português e francês/ou inglês,
com conhecimentos em viagens, para
criar clientela portuguesa.
Aurélia Baloi
(514) 868-9999
Precisa-se 2 pessoas para desossar
carnes e uma pessoa para trabalho
geral. Bom salário. 40 horas por
semana.
Tel: (514) 718-3975

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
Precisa-se operários com experiência
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Muito bom salário.
(514) 881-8342 ou (514) 968-9682
Precisa-se senhora para trabalho geral
numa casa em Mont-Royal. Não
fumadora. 1 ou 2 vezes por semana
com referências. Deve falar inglês ou
francês. (514) 737-6411
Procuramos pessoa para trabalho
geral em casa particular, grande,
bonita e moderna, com experiência e
referências se possível. Mulher jovem
de preferência, que fale francês e
com algum conhecimento do inglês.
No início, emprego temporário, para
ensaio de um mês. Não tem de tomar
conta de crianças. Deve gostar de
animais e tomar conta de gatos.
Trabalho das 9h00 às 18h00, 5 dias/
semana. Conhecimentos culinárias
úteis. Bom salário para mulher honesta
e enérgica que sabe trabalhar com
autonomia ou pouca supervisão.
Tel: (514) 282-0000
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.(514) 820-5247
Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.
Padaria Medeiros
(514) 277-9290
Padaria Coimbra precisa de empregada para o balcão. Tempo inteiro ou
parcial.
Tel: (514) 844-0223
A Patisserie Forcier procura
empregada de balcão, para os finsde-semana e 2 tardes de semana.
Tel: (514) 382-2143
Companhia
de
Marcenaria
Arquitectural situada em Anjou procura
empregados :
- Cortador de madeira para painel
- Marceneiro ajuntador
3 anos de experiência. Boas regalias.
Telefonar para o (514) 830-5450
Precisa-se condutor e pessoa para
trabalho geral em armazém.
Telefonar: (514) 845-0164

Procuramos cozinheiro com 5 anos
de experiência, e pessoa para lavar
loiça.
Tel: (514) 861-9833
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Confessionário de João Balança
José de Sousa
“Love me Tender” é a sua canção preferida. O olhar da mulher
é o que mais aprecia no sexo oposto, nada lhe incomoda no outro.
É o João Balança, jovem e dinâmico presidente da Filarmónica
Portuguesa de Montreal.
A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
João Balança: Um homem normal, como há milhares neste
mundo.

Precisa-se cozinheiro(a) com
experiência para abrir churrasqueira
portuguesa nas Laurentides (norte de
Montreal). Possibilidade de sociedade.
Tel: (450) 224-7141
Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.
Contactar: (514) 995-9745
Procuramos condutor, para grossista
de produtos alimentares. Bom
conhecimento da cidade uma
vantagem. Treinamos se necessário.
Também procuramos pessoa para
trabalho geral em armazém.
Contactar: (514) 271-4908, entre as
11h00 e as 16h00
Precisa-se pessoas com experiência
em máquina “plain”, para fábrica de
casacos de mulher. Bom salário inicial.
Apresentar-se no 9292 rua
Meilleur, #303 (esquina com
Chabanel) e falar com Jack
ou Sr. Tessia.

ALUGA-SE
Aluga-se 3 1/2 na esquina de StLaurent e Villeneuve.
Telefonar para:
(514) 843-6036
ou (514) 296-7274

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

Diversos
Senhor com 66 anos, livre, divorciado,
sem filhos, deseja encontrar senhora
para fins de uma vida futura.
Tel.: (514) 982-9647

Festas em honra da Nossa Senhor do Monte
Madeirenses, festejam a sua padroeira
Nos dias 12, 13 e 14 de Agosto de 2005
Programa
Tríduo Preparatório: dia 12, 13 e 14 de Agosto
Vindo expressamente da Madeira para estas festas de aniversário,
o Manuel Gonçalves Ramos.
Sexta-feira, dia 12: 18h30: Recitação do terço e eucaristia
Sábado, dia 13: 18h30: Missa solene acompanhada do grupo
coral do Sr. Santo Cristo
Domingo, dia 14: 12h30: Celebração da eucaristia pelo Sr.
Manuel Gonçalves Ramos, em concelebração com outros
sacerdotes e com o grupo coral Santa Cruz.
14h30: Procissão de Nossa Senhora do Monte saindo da igreja.
Sobe a rua Clark até à Villeneuve, descendo depois a St-Urbain até
à Igreja.
Abrilhantarão a procissão as seguintes filarmónicas:
Filarmónica Divino Espírito Santo de Laval
Filarmónica Portuguesa de Montreal
Banda Nossa Senhora dos Milagres
Convidam-se as crianças que tenham feito a primeira comunhão
a participarem na procissão.

VP.: Qual a sua melhor virtude?
J.B.: Ser bom do fundo do coração. Ser honesto.
V.P.: E o seu pior defeito?
J.B.: Fique fora de mim quando vejo as coisas mal feitas!
V.P.: Qual a sua melhor recordação de infância?
J.B.: Não ter responsabilidades; só havia brincadeira!
V.P.: Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
J.B.: Não trocaria nada!
V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
J.B.: Sempre quis ser um homem de negócios.
V.P.: O que significa para si a vida?
J.B.: Significa amor, alegria e água fresca…
V.P.: Em que época histórica gostaria de ter vivido e porquê?
J.B.: Nos anos 50, porque adoro o Rock ‘N Roll.
V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
J.B.: Os nossos Açores.
V.P.: E o pior?
J.B.: Os países comunistas.
V.P.: O que é viver imigrado?
J.B.: Somos sempre considerados estrangeiros.
V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez?
J.B.: Foi uma viagem que fiz a Cancun, México.

Actividades sócio-culturais
Sexta-feira, dia 12:
20h00: Tony Arruda
21h00: Francisco Raimundo (vindo directamente dos Açores)
21h30: Jorge Canha e seu trio (vindos directamente da Madeira)
Sábado, dia 13:
20h00: Lindsay Moita de Toronto
20h00: No subsolo da igreja, o conjunto musical “Tropical”
20h30: Grupo folclórico Madeirense de Toronto
21h30: Jorge Canha e seu trio
Domingo, dia 14:
17h00: Grupo folclórico Madeirense de Toronto
18h00: Lindsay Moita de Toronto
18h00: No subsolo da igreja, o conjunto musical “Renovation”
18h30: Filarmónica Portuguesa de Montreal
19h30: Alexandre Câmara
20h30: Francisco Raimundo
21h00: Jorge Canha e seu trio
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V.P.: Quais as características que mais admira no sexo
oposto?
J.B.: O olhar…
V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
J.B.: Nada me incomoda.
V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
J.B.: Na Filarmónica Portuguesa de Montreal!
V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
J.B.: As condições que me da o meu emprego.
V.P.: E o que mais lhe desagrada?
J.B.: A falta de vontade de alguns dos meus colegas.
V.P.: Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
J.B.: O dinheiro não tem valor para mim…
V.P.: Qual é o seu prato preferido?
J.B.: Cozido à portuguesa.
V.P.: Qual a sua canção preferida?
J.B.: ‘Love Me Tender’, de Elvis Presley
V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
J.B.: Não gosto de livros.
V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
J.B.: Tomb Raider. Filmes de acção.
V.P.: Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
J.B.: Acabaram as misérias do mundo.
V.P.: Qual é o seu personagem imaginário preferido? Porquê?
J.B.: O Batman, pelas aventuras que vive.
V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para ver e ouvir o quê?
J.B.: Gostaria de saber quem manda no Mundo.
V.P.: Qual é a personalidade internacional que mais admira
e porquê?
J.B.: Pierre Elliot Trudeau, pelo seu talento, fineza e sabedoria.
V.P.: E qual é a personalidade nacional e porquê?
J.B.: O General Spinola, porque deu a liberdade a Portugal!
V.P.: O que pensa deste confessionário?
J.B.: As perguntas são boas, honestas.
V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida que
tomaria?
J.B.: Tentava fazer um Mundo melhor.
V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
J.B.: Não cuspas para o ar, porque te pode cair na testa.
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MUNDIAIS ATLETISMO

Obikwelu quarto nos 100m, Susana Feitor de bronze,
Ivanova “esmaga”
Gaitlin campeão

Francis Obikwelu não foi
além da quarta posição na final
dos 100 metros dos Mundiais
de Atletismo, com o tempo de
10,07 segundos, numa ganha
por Justin Gaitlin. Naide Gomes
acabou na sétima posição ao
cabo das sete provas do heptátlo.
O norte-americano Justin
Gaitlin não deu qualquer possibilidade à concorrência, arrecadando a medalha de ouro nos
100 metros, ficando o português Francis Obikwelu fora do
pódio, uma vez que não foi além
do quarto posto.

O campeão olímpico da distância terminou a prova em
9,88 segundos, deixando o
jamaicano Michael Frater a 17
centésimos de segundo, exactamente o mesmo tempo do anterior campeão mundial Kim
Collins, de St Kitts and Nevis.
A correr pela pista de fora,
Obikwelu ainda tentou recuperar no final da prova, mas a
sua faceta de bom terminador
desta feita não teve resultados
práticos, apesar de o vice-campeão olímpico ter terminado a
prova em 10,07 segundos.
Gaitlin, que já tinha dito que

bateria o recorde do mundo se
fosse preciso para ganhar o
ouro em Helsínquia, acabou por
confirmar o seu favoritismo na
prova rainha da velocidade,
que não contou com Asafa Powell, recordista do mundo,
devido a lesão.
A outra participação portuguesa da tarde deste domingo
foi a de Naide Gomes, que terminou o heptátlo na sétima
posição, com 6189 pontos, numa
prova que foi ganha pela sueca
Carolina Kluft.

TORNEIO DE WASHINGTON

Torneio de Ténis em Montreal

Roddick vence
final caseira

Taça Rogers

O norte-americano Andy Roddick confirmou
ontem o seu estatuto de primeiro favorito do
Torneio de Washington, ao bater na final o seu
compatriota James Blake por 7-5 e 6-3. Esta foi a
quarta vitória de Roddick nesta temporada,
depois de vencer em San Jose, Houston e
Londres.
San Diego
Por sua vez, a francesa Mary Pierce venceu o
torneio feminino de San Diego, ao bater na final a
japonesa Ai Sugiyama pelos parciais de 6-0 e 6-3.

Estados Unidos
conquistam Taça América
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além da quarta posição, atrás
de Susana Feitor.
Quanto às restantes portuguesas, Vera Santos acabou na
15ª posição, com 1:32.17 horas,
enquanto que bem mais para
trás ficou Inês Henriques, que
cortou meta no 27º lugar, com
1:35.44 horas. Terminaram 30
concorrentes.

CICLISTA PORTUGUÊS PROTAGONIZOU UMA FUGA DE 180 KM

Volta a Portugal: Rui Lavarinhas
vence isolado a quarta etapa
O português Rui Lavarinhas
(Riberalves-GoldNutrition)
venceu hoje, isolado, a quarta
etapa da Volta a Portugal em
bicicleta, que ligou Penamacor

a Castelo Branco, na distância
de 215,7 quilómetros.
O ciclista foi o herói do dia, ao
cortar a meta “sozinho”, depois
de uma fuga de cerca de 180

Classificações oficiais:
1. Rui Lavarinhas, Por (Riberalves-Guldn.)
2. Javier Cherro, Esp (Comunitat Valenciana)
3. Giampaolo Cheula, Ita (Team Barloworld)
4. David Muñoz, Esp (Comunitat Valenciana)
5. Bruno Castanheira, Por (Milaneza-Maia)
6. Sylvester Szmyd, Pol (Lampre-Caffita)
7. Cláudio Faria, Por (Madeinox-Canelas)
8. Hector Guerra, Esp (LA-Liberty)
9. Bruno Pires, Por (Milaneza-Maia)
10. Nelson Vitoriono, Por (LA-Liberty)

km, com 1,31 minutos de avanço sobre nove corredores, entre os quais os portugueses
Bruno Castanheira (Maia),
Cláudio Faria (Madeinox-Canelas), Bruno Pires (MilanezaMaia) e Nélson Vitorino (LA
Liberty).
O pelotão, em que seguiam os
principais favoritos, cruzou a
linha com pouco mais de dois
minutos de atraso, na mais
longa tirada da prova, após a
qual o russo Vladimir Efimkin
(Barloworld) manteve a camisola amarela, símbolo da liderança.

Mundial’2005: Favoritos cumprem

Um registro recorde de 28 193 espectadores no
primeiro fim-de-semana do torneio com uma
temperatura lindíssimo, e a chegada dos melhores jogadores nas cortes do estádio.
Do 6 ao 14 de Agosto vão ter a possibilidade de
O norte-americano Andre Agassi caiu um posto
no “ranking” mundial, por troca com o russo ver e apreciar estes grandes jogadores como
Nikolay Davydenko, sendo agora sétimo. De Agassi, Nadal, Roddick, Hewitt em acção.
resto, o “top ten” da tabela não apresenta mais
alterações, com o suíço Roger Federer a liderar VITÓRIA SOBRE O CAMPEÃO MUNDIAL BRASIL
destacado, seguido do espanhol Rafael Nadal,
segundo, e do australiano Lleyton Hewitt,
terceiro.
1 (1) Roger Federer (Suí) 6500
2 (2) Rafael Nadal (Esp) 4030
A selecção masculina de voleibol dos Estados
3 (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3455
Unidos conquistou hoje a Taça América, ao
4 (4) Marat Safin (Rús) 3175
vencer o campeão Mundial e Olímpico Brasil por
5 (5) Andy Roddick (EUA) 3175
3-2 (27-25, 26-24, 21-25, 20- 25 e 15-11) na final.
6 (7) Nikolay Davydenko (Rús) 2115
Depois de na véspera terem eliminado a Argen7 (6) Andre Agassi (EUA) 1915
tina num encontro renhido, que durou mais de
8 (8) Gaston Gaudio (Arg) 1875
duas horas, os norte-americanos voltaram a impor9 (9) Guillermo Coria (Arg) 1745
se e a surpreender os favoritos à vitória. A selecção
10 (10) Guillermo Canas (Arg) 1665
dos Estados Unidos, muito sólida no serviço e no
bloqueio, começou bem e fez
frente à selecção brasileira, que o
melhor que conseguiu fazer foi
Começamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do fu- dar luta até ao final dos dois prituro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores meiros parciais, que perdeu por
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés 27-25 e 26-24. Depois os brasileiros
nascidos em 2005, acompanhadas dos respectivos nomes, datas reagiram, vencendo os dois parde nascimento, nomes dos pais e número de telefone, para: Con- ciais seguintes, por 25-21 e 25-20,
curso Bebé 2005, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent, Mtl, mas no “set” de desempate os
erros cometidos acabaram por
Qc, H2W 1Z4.
No mês de Janeiro 2006, efectuaremos um sorteio entre todas dar a vitória aos Estados Unidos,
que venceu o parcial por 15-11.
as “carinhas bonitas” que até lá tenha-mos recebido.

2005-08-10.pmd

para a frente, transformando a
sexta posição que tinha a cinco
quilómetros da meta na medalha de bronze que veio a obter.
A marchadora do Clube de
Natação de Rio Maior só não
teve pernas para duas representantes da escola ex-soviética, nomeadamente Olimpiada Ivanova. A russa, que foi
suspensa dois anos por doping
em 1997, liderou de princípio
ao fim e terminou destacada
com 1:25.41 horas, a nova melhor marca da distância de
todos os tempos. A medalha de
prata foi para a bielorussa Ryta
Turava, que terminou a prova
com 1:27.05 horas, ao passo que
a espanhola Maria Vasco não foi

ESPANHA, ITÁLIA E ARGENTINA VENCEM NA JORNADA INAUGURAL

ATP Tour: Agassi
cai um lugar

Bebé do ano 2005

Susana Feitor obteve de forma surpreendente a primeira
medalha portuguesa dos Mundiais de Atletismo. A marchadora fez uma última parte de
prova excelente, obtendo a
medalha de bronze, terminando atrás da russa Ivanova e
da bielorussa Turava.
Susana Feitor garantiu, este
domingo, de forma surpreendente a primeira medalha
portuguesa nos Mundiais de
Atletismo, ao ser terceira nos 20
quilómetros marcha, com o
tempo de 1:28.44 horas.
A atleta nacional, que conseguiu a sua primeira grande
medalha desde os Europeus de
1998, fez uma corrida de trás

Depois de Portugal vencer
Angola por 5-1, os restantes
favoritos à conquista do mundial também cumpriram a missão de ganhar na jornada inaugural da competição, que se
disputa em São José, Califórnia,
até 13 de Agosto.

A Espanha, com o portista
Pedro Gil, venceu o conjunto
gaulês por 5-0, sentindo menos
dificuldades do que seria de
esperar. Por sua vez, a Itália,
treinada pelo português Cristiano Pereira, e apoiado por
José Pedro Martins, venceu a

selecção de Andorra por 4-1.
A Argentina de Panchito e
Mariano Velásquez sofreu um
susto mas ultrapassou o Brasil,
apesar de estar a perder por 31 ao intervalo. No final, o marcador verificava um 6-3 favorável aos argentinos.

Mundial’2005:

Confiança sem limites
A boa exibição que marcou a
vitória por 5-1 sobre a selecção
angolana no sábado (madrugada de domingo em Portugal)
reforçou a confiança dos jogadores portugueses na revalidação do título de campeão do
Mundo conquistado há dois
anos em Oliveira de Azeméis.
Reinaldo Ventura, autor do
primeiro golo do Mundial que
se disputa em San Jose (Califórnia), elogiou olc mlcodo
como os jogadores souberam
ultrapassar a ansiedade do
primeiro jogo para obter a
vitória frente ao 8.º classificado
do último campeonato do
Mundo, Angola, “que é sempre

8/9/2005, 5:11 PM

uma equipa muito difícil”, e
avança: “Temos capacidade
para sermos de novo campeões.”
E apesar de demonstrar alguma preocupação com o tipo
de piso - mais rápido e a proporcionar maior contacto físico
entre os jogadores - em que os
jogos se disputam, “que pode
ser determinante”, desvaloriza
a situação: “O rinque é o mesmo para todas as selecções.”
Por sua vez, Ricardo Figueira, também ele autor de um
golo na partida frente à formação angolana, considera
que Portugal está “no bom

caminho” para reconquistar o
ceptro e desvenda o segredo do
sucesso: “Temos de manter a
concentração porque queremos renovar o título mundial.”
Entretanto, a Selecção volta
a entrar em acção na próxima
madrugada, pelas 0.30 h, frente
à selecção do Chile.
Chile goleia Macau
Entretanto, a selecção
chilena bateu ontem Macau
por 11-2, em jogo do Grupo A do
Mundial, o mesmo de Portugal.
Ao intervalo os sul-americanos
venciam já por 6-0.
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Viva o futebol
BREVES
•Delibasic e João Tomás
«apresentados» em Braga.
Delibasic e João Tomás foram
esta tarde apresentados como
reforços do Sp. Braga. A equipa liderada por Jesualdo Ferreira fica assim com uma frente de ataque mais reforçada
em relação à última época.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Jorge Andrade nos convocados do «Depor». Principal «figura» do Deportivo Corunha nas meias-finais da
Taça Intertoto ante o Newcastle, o defesa português
Jorge Andrade volta a entrar
na lista de convocados do
técnico Joaquin Caparros para o encontro desta terça-feira
ante o Marselha, a contar para
a primeira «mão» da final da
competição.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Génova vê confirmada descida à III divisão. Génova,
que este ano tinha sido promovido à Série A viu o Comité
de Apelo italiano desportivo
confirmar a sua descida à III
divisão onde começará a próxima temporada com menos
três pontos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Sorteio completo da I eliminatória da Taça de Portugal.
Com «apenas» 140 clubes
participantes, realizou-se, na
sede da Federação Portuguesa de Futebol o sorteio da
I eliminatória da Taça de Portugal, cujos encontros estão
agendados para 4 de Setembro.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Santos anuncia para breve
uma «grande contratação»
para esquecer Robinho.
O Santos vai contratar uma
«grande estrela» em breve
para compensar a saída de
Robinho. A notícia foi esta
segunda-feira avançada pelo
técnico do clube.

Histórias de
um capitão
nas bancas
O LIVRO “Jorge Costa-Capitão”, que conta algumas histórias inéditas do central do F.C.
Porto e da Selecção Nacional,
num retrato de uma carreira
que se estende por praticamente 20 anos, foi apre-sentado
na Ribeira, Porto, segundafeira passado. Uma das curiosidades da obra diz respeito à
participação de Portugal no
Campeonato do Mundo de
2002, na Coreia e Japão.

FUTEBOL NA TV
ESTA SEMANA
LIGA DE CAMPEÕES
1ª.Mão, Pré-Eleminatória
SPORTING - UDINESE
Quarta-feira(10) 16h15-RTP
SUPERTAÇA CÂNDIDO
DE OLIVEIRA 2005
BENFICA vs V.SETÚBAL
Sábado(13) 16h00-RTP
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Chelsea conquista
Community Shield
O Chelsea conquistou este
domingo a Supertaça de
Inglaterra, ao derrotar o rival
Arsenal por 2-1. Este foi o
terceiro título conquistado
pelo técnico José Mourinho
ao serviço dos blues.
O treinador português conseguiu vencer os gunners ao
terceiro encontro em Inglaterra. Na época passada, as
equipas empataram nas duas
partidas da Premier League.
O Chelsea começou a construir o resultado aos sete minutos através de um remate do
avançado Didier Drogba. O
inter-nacional da Costa de
Marfim ampliou depois a vantagem aos 57 minutos.
Fabregas ainda reduziu o
placar (64) para o Arsenal, mas
os campeões ingleses seguraram a curta vantagem até ao
final da partida.

Depois de ter conquistado a
Taça da Liga e o campeonato
na temporada transacta, José
Mourinho acrescentou a Community Shield ao seu palmarés.
Na partida desta tarde, o lat-

eral-direito Paulo Ferreira foi
titular e o médio Tiago foi suplente utilizado (entrou aos 58
minutos). Já Ricardo Carvalho
não saiu do banco dos suplentes.

Benfica-Juventus, 0-2:
Uma águia sem corpo
para tantas reguadas
A surpresa foi só a dimensão da superioridade
italiana. E, ao intervalo, ainda
tinham 100% de eficácia –
dois remates, dois golos
Não foi a festa ideal para a
apresentação do Benfica aos
seus adeptos. Ao mesmo tempo
que foi recuperada a memória
do título, a Luz assistiu à tradução prática da maior capacidade da Juventus. E o problema
foi a dimensão do estrago, o
abismo cavado entre os campeões de Itália e de Portugal.
Perante uma águia ainda
sem corpo para enfrentar estes
desafios europeus de altíssimo
nível, a “velha senhora” expressou na superior qualidade do
seu jogo colectivo e a arte indiscutível das suas figuras mais
talentosas criativas.
Foram muitas as reguadas
aplicadas pela Juve ao Benfica.
A equipa entrou tranquila e
deitou mãos à obra: assumiu o
comando das operações, roubou a bola, começou a jogar e
levantou problemas tácticos
que, durante 45’, nunca foram
solucionados. E só depois do
segundo golo italiano foi possível aos encarnados equilibrar
um pouco as operações.
A solução de Koeman
Com Simão na esquerda e
um meio-campo composto por
três unidades (nenhuma a fazer
de número 10), Koeman não
resolveu o grande problema
táctico criado pelo 4x4x2 da
Juventus. Aos dois avançados
da Juventus (Ibrahimovic e
Trezeguet) respondeu apenas
com dois defesas (Luisão e

Ricardo Rocha), preferindo
deixar Petit solto no miolo, atrás
de Beto e Manuel Fernandes
(estes encaixados em Emerson
e Vieira). Como nunca teve a
bola e os laterais também tinham com quem se preocupar,
o eixo central revelou-se vulnerável aos desequilíbrios avolumados desde a primeira fase
da construção do jogo italiano.
Perante a superioridade esmagadora de uma formação
adulta, que joga de olhos fechados e defende com rigor extraordinário, o Benfica fez pela
vida, procurando minorar os
estragos anunciados desde o
primeiro minuto. Foi visível que
o conjunto português tentou
ocupar o espaço racionalmente
e travar o desenvolvimento do
futebol adversário; quis arrefecer a inspiração da Juve com
muito toque lateralizado e para
trás; procurou levar a bola aos
seus jogadores mais avançados.
Nada disso foi conseguido
com eficácia e só na parte final
do embate, quando as substi-

Figo: «Florentino Pérez vai
lembrar-se de mim toda a vida»

Luís Figo foi apresentado este sábado de manhã no Inter. Numa
conferência que durou quase uma hora, o internacional português
não fugiu às perguntas sobre o Real Madrid. Perante mais de 50
jornalistas, Luís Figo confessou-se desiludido com Florentino
Pérez, embora seguro de que o presidente do Real vai lembrar-se
dele «toda a vida». Afinal, referiu, entraram no clube
«praticamente na mesma altura». Figo salientou que a entrada no
Real foi diferente da saída e lembrou que não era preciso «ser
muito inteligente» para perceber o que se passou neste processo.
«Na vida encontramos sempre pessoas que não gostam de nós, eu
tive agora essa infelicidade», afirmou. Quanto à nova equipa, Figo
agradeceu a possibilidade de chegar ao calcio, dez anos depois de
essa hipótese ter estado de pé. «Chego ao Inter com vontade de
ganhar tudo e vou procurar integrar-me o mais rapidamente
possível e trabalhar muito», concluiu. A apresentação decorreu
na sala de imprensa do centro de treinos do Inter, «Angelo
Moratti», em Appiano Gentile.

Sporting: Luís Loureiro regressa
aos treinos de máscara
Luís Loureiro voltou a treinar com o restante plantel do Sporting. O médio esteve no relvado de Alvalade, onde os leões estão
a preparar a partida da pré-eliminatória da Liga Campeões frente
à Udinese. O jogador fracturou o nariz no jogo de apresentação
com a Sampdoria. Por isso, tem de treinar com uma máscara de
protecção. Carlos Martins, a contas com um problema muscular,
não participou no treino, assim como o jovem Nani. Apenas os
primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social, pelo
que apenas foi possível registar as ausências e o regresso de
Loureiro, numa sessão que começou com 10 minutos de corrida
e exercícios de circulação de bola. O Sporting volta a treinar esta
terça-feira, às 9.30, na Academia. Mais uma vez, Peseiro abre as
portas durante apenas 15 minutos e prefere continuar a preparação
longe dos olhares de jornalistas ou adeptos. Após o treino, o técnico
faz a antevisão ao jogo com os italianos.

tuições diminuíram o poder da
“velha senhora”, criou a ilusão
de um equilíbrio inexistente.
Arbitragem pobre para um
jogo muito exigente.

8/9/2005, 5:11 PM
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Viva o futebol
Dínamo disfarçou crise
no mercado nacional
Sete jogadores no Dínamo Moscovo e a transferência de Luís
Figo do Real Madrid para o Inter Milão são as principais novidades
entre os portugueses que vão representar clubes estrangeiros na
temporada 2005/06. Num mercado em evidente crise de
investimento não se registam muitas alterações em relação ao
quadro da época passada, com o contingente lusitano a manter
uma representação de quase cinco dezenas de jogadores
dispersos pelas principais ligas europeias.
Com o mercado aberto até 31 de Agosto, há ainda algumas
situações por definir, como é o caso de Hugo Viana que tem
contrato com o Newcastle, mas está a negociar com o Celta de
Vigo, mas a continuidade de quase trinta jogadores nos
respectivos clubes permite a Portugal assegurar a representatividades nos principais campeonatos da Europa.
Os 55 milhões de euros investidos pelo Dínamo Moscovo em
jogadores portugueses, num curto espaço de seis meses, foi a
grande novidade na «exportação» portuguesa esta temporada.
Frechaut, Danny, Jorge Ribeiro e Cícero foram os primeiros a
serem seduzidos pelos rublos russos, a quem não resistiram
também Derlei, Costinha Maniche e, mais recentemente, Nuno
Espírito Santo. O clube moscovita foi ainda contratar o naturalizado Derlei, Seitaridis e Enkarhire à Superliga.
Tirando os «emigrantes» russos, o mercado revelou pouco interesse em investir no futebol português, com excepção do central Zé António, que trocou a Académica pelo B. Mönchengladbach, e de clubes de menor expressão do Chipre e da Escócia
que também se reforçaram com portugueses.
Quanto a nomes sonantes, há apenas a registar a mudança de
camisola de Luís Figo que trocou o Real Madrid e a Liga espanhola
pelo Inter Milão e a Série A, depois de uma das «novelas» mais
longas do presente defeso.
A marca Portugal continua, assim, bem vincada nas principais
ligas europeias, com sete jogadores na liga espanhola, outros sete
na Liga Premier inglesa, cinco na Série A italiana, quatro na
Bundesliga alemã e três na liga francesa.

Sporting: Inauguração de
rotunda com o nome do clube
O Sporting Clube de Portugal passou a ter uma rotunda com
o seu nome no lugar do Passil, entre Alcochete e a Academia
sportinguista. O local fica assinalado por uma escultura, uma
árvore em aço com o leão do emblema do clube gravado.
O autor da estrutura de uma tonelada e meia em aço , João
Duarte, referiu a sua obra simboliza a «arvora da vida que forma
homens» assim «como a Academia forma mais do que apenas
jogadores de futebol». Na obra que foi doada pelo autor estão assim
expostos «os 100 anos do Sporting com os frutos e ramos» que os
leões esperam continuar a produzir.
Dias da Cunha não quis exprimir mais do que «palavras simples»
dizendo um introdutório «obrigado». «Vê-se que o que inspirou o
autor são os valores que são os nossos, os do Sporting. E não há
nada mais a acrescentar», concluiu o presidente dos leões.

O livro do Galo
já está em

preparação
Contactar D. Maria Furtado

(514) 845-9635
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Co Adriaanse: «Tenho muito respeito por Jorge Costa, mas quero
tomar as minhas decisões»
Co Adriaanse, treinador do F.C. Porto, explicou no final do particular com o Tottenham (derrota por 2-0) os motivos que
estiveram na base de deixar Jorge Costa fora da convocatória. Foi
a segunda vez que o carismático capitão ficou à margem das
escolhas do técnico depois de ter sido preterido para o Torneio de
Amesterdão, o que levantou muitas questões de fundo.
Assim sendo, o treinador holandês foi muito pragmático na sua
explicação, cortando pela raiz outras interpretações: «Tive de
escolher os jogadores que podiam viajar comigo para Inglaterra
e escolhi estes». Ponto final. «Conversei com o Jorge Costa, no final
do estágio em Doorwerth, disse-lhe o que pensava, que tinha muito
respeito por ele, mas queria tomar as minhas decisões», confessou
Co Adriaanse.

Feyenoord desmente
venda de Kalou e Kuyt
a fundo de investimento
O Feyenoord já reagiu às notícias publicadas pelo jornal
holandês Algemeen Dagblad. Numa curta declaração
reproduzida no seu site oficial, o clube de Roterdão «repete que
Salomon Kalou e Dirk Kuyt não serão vendidos a nenhum fundo
de investimento». O primeiro deles é apontado como reforço do
Benfica, sendo que o tal fundo de investimento, denominado
Soccer Investments and Representations, poderá ser a ponte para
colocar o jovem Kalou na rota do clube da águia. O jornal
Algemeen Dagblad escreve que o mesmo fundo inglês comprou
metade do passe do ponta-de-lança Dirk Kuyt, o que motivou esta
reacção por parte do clube holandês. «O Feyenoord vai continuar
a ter os dois jogadores até estes cumprirem os seus contratos».

Luís Filipe Vieira: “Lamento
a falta de coerência do
presidente do Sporting”
O presidente do Benfica reagiu, às acusações feitas por Dias da
Cunha. Luís Filipe Vieira acusa o seu homólogo leonino de
incoerência, bem como de falta de coragem para falar no local
próprio - a Liga dos Clubes
Pelo que li na comunicação social, o dr. Dias da Cunha falou
depois de ter inaugurado uma rotunda [n.d.r. a Rotunda Sporting,
no Passil], à qual, aliás, deve ter dado muitas voltas, porque só
assim se compreende a desorientação total do seu discurso.
Lamento as suas palavras, mas lamento ainda mais a falta de
coerência do presidente do Sporting - e a falta de coragem para
falar nos lugares próprios. O dr. Dias da Cunha teve, como todos
os clubes, oportunidade para se pronunciar em sede própria - que
é a Liga dos Clubes -, mas nem esteve presente na última reunião,
optando agora por falar através dos jornais.
Já contávamos que, com o aproximar do início do Campeonato,
surgissem os habituais recados, as pressões enormes de quem conforme já disse por diversas vezes - tem medo do Benfica e do
que representa um Benfica campeão, mas, confesso, não contava
com esta atitude do presidente do Sporting, porque sempre julguei
que estava ao lado do Benfica na defesa de valores fulcrais para o
futebol. O dr. Dias da Cunha, no entanto, e se está com tantas
dúvidas, pode mesmo ser ele a nomear os árbitros para as partidas
do Benfica - e ainda a assumir o papel de observador do árbitro.
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NUNO GOMES E MANTORRAS MARCARAM UM
GOLO CADA EM OITO JOGOS NA PRÉ-ÉPOCA

Eles não nasceram para “matar”
Os dois únicos pontasde-lança que Ronald Koeman tem ao dispor, Nuno
Gomes e Mantorras, marcaram um golo cada em
oito jogos na pré-época –
sendo que tal cometimento foi consumado frente ao
modestíssimo Étoile Carouge, da Bélgica.
Outro detalhe: o golo de
Nuno Gomes foi marcado
de grande penalidade.
Para quem acompanha há
anos a carreira de Nuno
Gomes e Mantorras este
“jejum” de golos de ambos
não é de todo surpreendente. Nem um nem outro
nasceram para serem
“matadores”.
As suas características
adequam-se à posição de segundo ponta-de-lança – Nuno gosta de
vir buscar jogo atrás, de jogar de costas para a baliza, de tabelar,
de participar na criação do jogo ofensivo; Mantorras é mobilidade,
repentismo, improvisação, condução da bola com o pé.
Nuno Gomes não tem poder de choque, não é agressivo, não tem
o “killer instinct” que caracteriza essa espécie rara; Mantorras
nem sequer tem um bom jogo de cabeça, aspecto no qual Nuno
Gomes é razoável. É raro ver um e outro no movimento de rotação
típico do ponta-de-lança, com um adversário nas costas, a
enquadrar-se para o remate.
Koeman tem variado entre
o 4x3x3 e 4x2x3x1 (sempre
com um avançado), mas a
verdade é que as suas opções estão condi-cionadas
pela falta de um verdadeiro
“homem de área”. Nuno
Gomes e Mantorras nem são
compatíveis. E “quem não
tem cão caça com gato”...
Karadas – eis a questão
O suplente Azar Karadas marcou dois golos, mais um que os seus
concorrentes ao lugar, nos jogos da pré-época, tendo jogado
apenas 97 minutos contra os 341 de Nuno Gomes e os 273 de
Mantorras. Sendo certo que a sua produtividadade a época
passada ficou aquém do que seria exigível [embora tenha valido
alguns pontos decisivos para a conquista do título], não se percebe
a decisão de o dispensar sem antes ter assegurada a contratação
do tão desejado e necessário ponta-de-lança. Mais ainda quando
é sabido que Mantorras, consequência da lesão gravíssima que
sofreu e que lhe deixou algumas sequelas irreversíveis, sente
muitas dificuldades em suportar os 90 minutos. Uma coisa é
Mantorras entrar a vinte minutos do fim, com os defesas já
desgastados com 70 minutos nas pernas, outra é ser titular e não
poder explorar essa vantagem.
Acresce, ainda, que esteve um ano e meio parado e que não se
deve colocar-lhe sobre os ombros a pressão e a responsabilidade
de ter de marcar. Ele e Nuno Gomes só terão a ganhar com a vinda
de um “homem de área”. Não foi por acaso que a época mais
produtiva de Nuno Gomes (24 golos, em 1998/99) aconteceu a
jogar nas costas do gigante Brian Deane.

