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Afinal, o café
é bom para a saúde
António Vallacorba
O café, depois de ter sido submetido ao longo dos anos às maiores “perseguições” possíveis e
imagináveis da parte dos peritos da
especialidade, mormente quando
era considerado
nocivo ao funcionamento normal
do pâncreas, acaba de ser alvo do
reconhecimento nutritivo que lhe é
devido.
De facto, e de acordo com um
estudo de Joe Vinson, professor de
Química da Universidade de Cranton, na Pennsylvania, Estados
Unidos, o café não só ajuda a desanuviar a mente e a envigorar o
organismo, como ainda dispõe do
maior número de antioxidantes
saudáveis entre todos os alimentos
e bebidas da dieta dos norte-americanos.
Cont. na pág. 2

Festival dos
Filmes do Mundo
De uma cooperação França – Portugal – Reino Unido, o filme intitulado “Animal”, da realizadora
Roselyne Bosch, será apresentado
(em Francês, com subtítulos ingleses) no Festival dos Filmes do
Mundo, em Montreal.
Datas de apresentação:
1 de Setembro, pelas 14h00, no
cinéma Parisien 4.
A edição 2005 do Festival Internacional do Filme de Montrealprolonga-se até ao dia 5 de Setembro, no
tema da diversidade cultural.
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Gérald Tremblay anunciou os
seus candidatos para as próximas eleições
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Passagem do furacão
causa danos incalculáveis
A passagem do furacão já provocou mais de
meia centena de mortos, com o estado do Mississipi a ser o mais afectado. Nova Orleães esteve
sob a ameaça de destruição de um dos diques
que protegem a cidade.
O amanhecer está a revelar cenários de grande
destruição nos estados norte-americanos afectados pela passagem do furacão Katrina. Há já 67
mortos confirmados, 54 no estado do Missipsi, 2 no
Alabama e 11 na Florida onde o
Katrina passou na semana passada.
Em declarações à estação de
televisão norte-americana NBC, o
governador de Mississippi, Haley
Barbour, disse ter tido conhecimento da morte de 80 pessoas no
condado de Harrison, onde se
situam Gulfport e Biloxi, mas frisou
que a informação não foi ainda
Cont. na pág. 3

Série televisiva sobre história
do país traduzida para português
A OMNI Television estreia a série da CBC
galardoada com o prémio Gemini “Canada: A
People’s History” para audiências de Língua
Portuguesa
A estação de televisão canadiana OMNI vai transmitir a série “Canada: A
People’s History”, que retrata a história daquele país, traduzida em
português, foi hoje anunciado.
“A OMNI Television orgulha-se
de apresentar Canada: A People’s
History a uma audiência de canadianos inteiramente nova”, disse
Madeline Ziniak, vice-presidente e
directora de daquela estação de
televisão.
A responsável explicou que sentiu
que era “importante tornar a história
canadiana acessível às comunidades etnoculturais”.
Cont. na pág. 2
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Série televisiva sobre história
do país traduzida para português
Cont. da pág. 1
“Ao transmitir esta série em
sete línguas não oficiais, a
OMNI está a contribuir para
um futuro informado, construído na compreensão do passado”, afirmou.
Nuno Cristo, da OMNI News
Edição Portuguesa, foi o responsável pela tradução da série
de inglês para português.
Além de convidar as pessoas
a descobrir e explorar as histórias responsáveis pela formação
do Canadá, a tradução de “Canada: A People’s History” diri-

ge-se a um país que no último
século acolheu mais de 13,4
milhões de imigrantes, na sua
maioria chegados na década
de 90.
De acordo com o recenseamento de 2001, 18,4 por cento
da população canadiana nasceu fora do país.
Até 2011 calcula-se que pessoas de origem étnica que não
a inglesa, francesa ou aborígene irão representar 68 por
cento da população de Toronto,
a cidade canadiana com maior

diversidade étnica.
“Canada: A People’s History”
vai ser apresentada em Português na OMNI 1, no próximo
dia 11 de Setembro de 2005, às
21:00.
Todos os 32 episódios deste
documentário considerado
educativo e histórico foram
traduzidos, com narração e
legendagem, para dar um melhor conhecimento do Canadá
e das suas gentes aos que falam
português.

Afinal, o café é bom para a saúde
E não nos admira, pois se o
chá, com um maior grau de
cafeína (um tónico estimulante
do coração), é considerado
uma das bebidas mais saudáveis, porque não o café também, cuja confecção é feita
igualmente com água, muito
recomendável para um óptimo
funcionamento do sistema digestivo?
Os antioxidantes são tidos
como excelentes agentes anticarcinogénios, ou seja, combatem o cancro, contribuindo
ainda para um melhor estado de
saúde em geral. Podem ser
encontrados nos cereais, tomates e em outras frutas e vegetais.
O estudo do professor Vinson, por outro lado, fornece

ainda uma lista dos mais próximos “rivais” do café em termos de importância, e que são,
imediatamente a seguir: o chá,
as bananas, os legumes secos
(feijão, favas, ervilhas, etc) e o
milho.
Um caso semelhante, foi, há
anos, o do vinho tinto, cujas
substâncias pigmentarias das
respectivas uvas, eram já conhecidas como benéficas contra o colesterol, mas que os
cientistas tardaram a divulgar
com receio da corrida ao consumo daquele tipo de vinho. No
lado negativo, fez com que a
uva tinta passasse a custar
mais do que a branca.
Evidentemente que tudo é
relativo na vida. Aquilo que é
benéfico para uns, poderá ter

Cont. da pág. 1
efeitos contrários em outros,
tudo dependendo, também, do
género de vida que cada um
leva e que condiciona drasticamente a reacção do organismo.
Tal como em tudo, recomenda-se, pois, a moderação.
Já agora...
Tendo em atenção ao que
vem sucedendo ao preço do
petróleo, já com valores astronómicos, sinceramente é de
esperar que o preço do café,
que tem andado pelas ruas da
amargura, eventualmente venha a subir algo mais, de modo
a beneficiar as pequenas economias dos países produtores
destes “grãos” tão injustamente mal compreendidos.
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Gérald Tremblay anunciou
os seus candidatos para
as próximas eleições
O chefe da União dos cidadãos da Ilha de Montreal e
presidente da câmara municipal de Montreal, Gérald
Tremblay, lançou oficialmente domingo passado a campanha eleitoral dos 104 candidatos da sua equipa que se
apresentam aos postos de conselheiros da cidade e conselheiros de distrito. Mais de 900
membros e cidadãos reunidos
ao encerramento do Congresso 2005 da União no Colégio de
Maisonneuve. O presidente
da câmara municipal Gérald
Tremblay pronunciou um discurso para convidar a população a renovar a sua confiança
na União - Equipa Tremblay e
que as eleições terá lugar no 6 de Novembro próximo. Este grupo
salvaram o Grande Prémio de Formula um, os Campeonatos
mundiais de desportos aquáticos, conservaram o Hospital do
Shriners em Montreal, construíram 5000 novos alojamentos
acessíveis, nesta declaração do presidente da câmara municipal
Gérald Tremblay. O presidente da câmara municipal de Montreal
e chefe da União igualmente congratulou-se atrás da preparação
dos seus bandos. “Somos hoje à 70 dias da eleição e a nossa equipa
já está completa há muito tempo.” A formação política que ele
dirige suscita um interesse pouco comum e estão muito feliz.
“Desejo agora que a população exprime de maneira também
persuasivo do seu direito democrático, votando massivamente no
dia 6 de Novembro” indicou o presidente da câmara municipal
Gérald Tremblay.

Caminhando 60 Km
para uma justa causa
Sábado e domingo foi dois dias memoráveis para Montreal. A
primeira marcha para angariação de fundos para o cancro do peito
do “Jewish General Hospital”. Ao longo deste caminho vimos vários
portugueses mostaram as suas cores. Parabéns a todas estas
pessoas que fizeram este grande sacrificio.
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Aumento da idade
de reforma foi aprovado

Michelle Courchesne no lançamento Salário mínimo nacional
oficial da digressão gulosa de Laval fica 30% abaixo da Europa
Diário de Noticias

Uma greve da função pública e vários meses de manifestações
sindicais não foram suficientes para demover o Governo do
propósito de aumentar a idade de reforma dos funcionários dos 60
para os 65 anos já a partir de Janeiro de 2006. E hoje é aprovada
em Conselho de Ministros a proposta de lei que revê o estatuto de
aposentação dos funcionários, faz a convergência com o regime
geral da Segurança Social e que determina as linhas de orientação
para a revisão do sistema de protecção social dos regimes especiais,
em que estão integradas as forças de segurança e as Forças Armadas e equivalentes.O Governo aprova também o novo regime
de acumulação dos funcionários aposentados, segundo o qual
estes, para continuarem a exercer funções no Estado, terão de
optar entre receber um terço do vencimento e a pensão integral
ou o inverso. A aprovação deste regime surpreende, na medida em
que só ontem o Executivo apresentou aos sindicatos a versão do
texto para discussão em reunião . Nos termos do novo estatuto da
aposentação, o aumento da idade de reforma vai fazer-se ao longo
de um período de transição de dez anos, a terminar em 2015, à
razão de um prolongamento de seis meses por ano. Os sindicatos
reclamavam um período de transição de 15 anos. Mas quem até
Dezembro deste ano reuna as condições até agora exigíveis - 36
anos de descontos e 60 anos de idade - pode aposentar-se sem
penalizações.Depois de os sindicatos terem acusado o Executivo
de penalizar as carreiras mais longas - em negociações que
chegaram a ser dadas por encerradas -, o Governo apresentou
outra versão da proposta de lei, que deverá ser a que hoje é
aprovada. Nela, admite-se que, ao longo do período transitório, os
funcionários que já reunam 36 anos de serviço possam antecipar
em seis meses a idade de reforma por cada ano de trabalho acima
do exigido ou em um ano de idade, por cada três anos de serviço
acima do limite legal. Mas os sindicatos continuam a afirmar que
tal versão - ao prever apenas condições especiais para quem tenha
36 anos de descontos , mas não para quem tenha menos de 60 anos
-, é penalizadora das carreiras mais longas, pois muitos
trabalhadores com 36 e 40 anos de descontos têm entre 50 e 60
anos de idade. E nestes casos, dizem, há situações de funcionários
que terão de trabalhar 43 ou 45 anos para aceder à reforma.
Associada a esta mudança de fundo está também a alteração da
fórmula de cálculo das pensões na função pública, no sentido da
sua aproximação ao regime geral da Segurança Social. Estas
alterações só deverão afectar os funcionários admitidos antes de
31 de Agosto de 1993, uma vez que os que ingressaram na
Administração Pública após aquela data já ficaram equiparados
com os demais trabalhadores do regime privado.
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No último domingo, Michelle Courchesne, a activa e simpática
deputada de Fabre, Ministra do Emprego e da Solidariedade
Social, para além de ministra responsável pela região de Laval,
esteve presente no pomar N.Bolduc e Filha, em Laval, para o
lançamento oficial da Digressão gulosa ou, se preferirem, da
Digressão dos sabores, com demonstrações culinárias de um
chefe de cozinha da Escola Hoteleira de Laval.
No sítio estiveram também vários quiosques educativos e um
escultor de balões.
Nesta grande festa campestre, estiveram
15 produtores e 15 cozinheiros que confeccionaram diferentes pratos compostos com
produtos da região, destacando-se especialidades à base de frutos e legumes, queijo
de cabra, mel, vinho, ervas finas e flores.
Foi uma ocasião única para descobrir a
riqueza dos produtos do torrão lavalense e
apreciar a qualidade da sua agro-agricultura, graças a esta Digressão dos sabores.

Passagem do furacão
causa danos incalculáveis
Cont. da pág. 1
confirmada. Em Nova Orleães, muitas zonas residenciais foram
alagadas e a cidade enfrentou ainda a água vinda de duas fendas
num dos diques que protegem Nova Orleães. Ao longo da manhã
têm sido vários os relatos dos estragos, de casas destruídas,
totalmente submersas pela água. Por seu turno, a Cruz Vermelha
já avisou que o esforço hu-manitário para remendar os estragos do
Katrina será inédito. A Organização diz, inclusive, que esta será
a maior operação humanitária de sem-pre no solo norte-americano. Devido ao Katrina, mais de um milhão de pessoas ficaram
sem electricidade e, segundo as autoridades, a situação po-derá
demorar dois meses a normalizar-se. O Katrina vai
representar para as seguradoras um custo total de 15 a
20 mil milhões de dólares,
segundo estimativa da “número um” das seguradoras
a nível mundial, a alemã
Munich Ré.
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Agencia Financeira
O salário mínimo nacional (SMN) está 31% abaixo da média
registada pelos 18 países da União Europeia que têm esta
prestação social estipulada por Lei.
Segundo os dados do Eurostat, os 374,70 euros garantidos em
Portugal ficam muito abaixo dos 641,2 euros praticados, em média,
pelos outros 17 Estados-membros, a saber: Espanha, Bélgica,
Estónia, Grécia, França, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia,
Luxemburgo, Malta, Holanda, Polónia, Eslováquia, Eslovénia,
República Checa e Reino Unido, bem como nos candidatos
Bulgária, Roménia e Turquia. Destes países, com salários mínimos
abaixo do português estão apenas alguns dos mais recentes
aderentes: Letónia, Lituânia (145 euros), Eslováquia (167 euros),
Estónia (172 euros), Polónia (205 euros), Hungria (232 euros) e
República Checa (235 euros).
Mas existem também países do alargamento com valores acima
do nacional, como a Eslovénia (490 euros) e Malta (557 euros),
sendo que também na vizinha Espanha (599 euros) e na Grécia
(668 euros) os montantes são mais altos.
De referir que o salário mínimo mais baixo cabe à Letónia, onde
não ultrapassa os 116 euros, mas no Luxemburgo atinge o valor
mais alto, de 1.467 euros. Com mais de mil euros de salário mínimo
contam-se ainda a Irlanda, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda
e Luxemburgo.
O estudo do Eurostat analisa também esta prestação nos países
candidatos à União Europeia, sendo que o SMN se fica pelos 72
euros na Roménia, 77 euros na Bulgária, e 240 euros na Turquia.
Olhando para a evolução do SMN e para a inflação, o Eurostat
constata que em Portugal a evolução desta prestação foi nula, o
que significa que não houve qualquer aumento do poder de
compra para quem aufere este rendimento.
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França e Bélgica
criam «lista negra»
As autoridades francesas
impediram cinco companhias
de entrar no seu espaço aéreo,
uma proibição que inclui a
moçambicana LAM. Por seu
lado, a Bélgica seguiu o exemplo francês, proibindo nove
companhias de entrar no seu
país.
As autoridades francesas
publicaram segunda-feira, uma
«lista negra» com cinco companhias impedidas de sobrevoar
espaço aéreo gaulês, proibição
que a moçambicana LAM e a
sua subsidiária Transairways.
A lista publicada, esta segunda-feira, surge na sequência de uma série de acidentes
aéreos em Agosto, que levaram
as autoridades francesas a
anteciparem o projecto da Comissão Europeia neste sentido.
O director de Controlo e de
Segurança da Direcção-geral
da Aviação Civil francesa (DGAC) explicou a publicação desta lista surge com o objectivo de
«acelerar os trabalhos europeus» de controlo sobre as
companhias aéreas.
«Em sermos transparentes,
melhoramos a informação dos
passageiros e este é o elemento
para que cada Estado reforce o
controlo das suas companhias»,
explicou Maxime Coffin, em
conferência de imprensa.
O responsável pela aviação
civil francesa esclareceu ainda
que a proibição visa companhias que apresentam aviões
com «problemas de corrosão
em partes sensíveis», equipamentos desactualizados ou
problemas de manutenção e
companhias de países cujas
autoridades nacionais competentes não deram resposta à
DGAC. Maxime Coffin, que

frisou a «importância» desta
lista, reconheceu, no entanto,
que «não basta inscrever uma
companhia numa lista para
evitar todos os acidentes aéreos». «Isto não é a resposta
universal, nem a panaceia»,
acrescentou.
«A interdição fez-se caso a
caso, em função da natureza do
problema e da resposta das
autoridades», concluiu o responsável da DGAC. Entretan-

to, o Instituto da Aviação Civil
de Moçambique já reagiu à
interdição colocada sobre a
companhia moçambicana, considerando-a «injusta e excessiva» e também «sem fundamento».
Em declarações à agência
Lusa, António Pinto explicou
que a proibição surgiu na sequência de um «lapso burocrático» causado por um piloto
que voou entre Pemba e as
ilhas francesas de Mayotte em
nome da LAM sem uma caderneta actualizada.
«Esse erro documental não
pode justificar uma decisão tão

drástica como uma interdição»,
acrescentou o responsável da
companhia aérea moçambicana, que já antes desta lista
estava impedida de sobrevoar
espaço aéreo gaulês.
Para além da LAM, as autoridades aeronáuticas francesas
impediram as operadoras Air
Koryo (Coreia do Norte), AirSaint-Thomas (EUA), International Air Services (Libéria e
Phuket Airlines (Tailândia) de
sobrevoarem espaço aéreo
francês.
Também as autoridades belgas decidiram publicar uma
lista negra de companhias que

não podem sobrevoar o seu
espaço aéreo, sendo as nove
companhias que fazem parte
desta lista diferentes das que
não podem entrar em França.
As companhias em causa são
a Africa Lines (República Centro-africana), Air Memphis
(Egipto), Air Van Airlines (Arménia), Central Air Express
(RD Congo), ICTTPW (Líbia),
International Air Tours Limited
(Nigéria), Johnsons Air Limited (Gana), Silverback Cargo
Freight (Ruanda) e South Airlines (Ucrânia).

4

Timor-Leste preocupa
secretário da ONU
Kofi Annan, secretário-geral da ONU, disse ontem que as
relações entre Timor-Leste e a Indonésia têm continuado a
melhorar, sublinhando que, «apesar de um progresso significativo
para se alcançar os objectivos estabelecidos no plano de
desenvolvimento nacional, Timor-Leste continua a ter o nível mais
baixo de desenvolvimento humano do leste da Ásia e Pacífico e
permanece entre os 20 países mais pobres do Mundo».
O Conselho de Segurança das Nações
Unidas reúne-se hoje em Nova Iorque
para debater um relatório apresentado na
passada semana pelo secretário-geral da
ONU, Kofi Annan, sobre a situação em
Timor-Leste. Fontes diplomáticas disseram que, a esta discussão, se seguirão
consultas à porta fechada. Não é esperada
qualquer resolução, mas é provável que seja emitida uma
declaração do presidente do Conselho de Segurança expressando
a opinião dos seus membros sobre o documento. Ao abrigo da
resolução que criou a actual missão da ONU em Timor-Leste
(UNOTIL), Annan é obrigado a apresentar um relatório trimestral
sobre a situação no território. No relatório apresentado na semana
passada Annan avisou que, apesar de «progressos significativos»,
Timor-Leste vai continuar no futuro a depender de ajuda externa
para manter a sua viabilidade económica. Annan disse, no entanto,
que poderá ser possível reduzir o número de conselheiros da
UNOTIL antes de terminar o mandato da missão, em Maio do
próximo ano. O secretário-geral da ONU disse ainda haver
informações de uso excessivo da força e violações de direitos
humanos por parte da polícia de Timor-Leste, pelo que a UNOTIL
terá de dar prioridade ao treino da polícia no respeito pelos direitos
humanos. «Para além disso, o crescimento económico deverá ser
modesto em 2005 devido à estagnação de oportunidades de
emprego, a contínua diminuição da presença internacional e o
declínio da ajuda bilateral e multilateral», diz o documento.

Acidentes diminuem
Quer seja nas estradas antigas quer seja nas vias rápidas,
diariamente, os acidentes sucedem-se. De acordo com o Comando
Regional da PSP na Madeira, o panorama tem vindo a melhorar,
com a diminuição do número dos sinistros ao longo dos últimos
anos. Excesso de velocidade, ultrapassagens mal feitas, desrespeito pela sinalização, são algumas das razões.
De acordo com os números registados pelo Comando Regional
da PSP na Madeira desde 1998, a
tendência é para uma diminuição
do número de acidentes e das suas
consequências, ou seja, para haver
menos feridos ligeiros, feridos
graves e mortos. Entre 1998 e
Julho de 2005, a PSP registou
41.455 acidentes na Madeira. A
velocidade imprópria ou excesso
de velocidade continua a ser a principal causa dos acidentes dentro
das localidades, levando a despistes e atropelamentos. O
subcomissário Pimenta, do Comando Regional da PSP, explica que
não é necessário uma pessoa ir a uma velocidade muito grande,
à volta dos 100 km/hora ou mais para ir em excesso de velocidade.

IVM já recebeu 80 toneladas
de uvas. Apesar de a época
oficial de vindimas começar
apenas na segunda-feira, há
várias semanas que os serviços
do Instituto do Vinho Madeira
já receberam 80 toneladas, das
3.500 esperadas para a produção de 2005. O presidente do
Instituto do Vinho Madeira
garante que há escoamento
para toda a produção, mas o
que entrou até agora tem atingido os 9,5 graus pretendidos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Quatro corporações chamadas a intervir. A situação mais
preocupante registou-se em
Santa Cruz, onde os bombeiros
tive-ram de intervir, no mesmo
local, por duas vezes. As queimadas ilegais, ainda em que
muito pequeno número, também continuam a registar-se
em algumas zonas do Funchal,
levando os bombeiros a ter de
intervir.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O líder do CDS/PP, José Ribeiro
e Castro, criticou esta semana a
“partidarização” das eleições
presidenciais e garantiu que se
recusa a “embarcar” na estratégia adoptada pelos partidos
de esquerda. Num jantar de
apresentação dos candidatos
autárquicos do CDS/PP na ilha
de São Miguel, Ribeiro e Castro
considerou que a antecipação
das presidenciais é “estapafúrdia” e denota a “má consciência da esquerda”. “Creio
que muita dessa antecipação
do calendário das presidenciais
tem a ver com a necessidade do
PS disfarçar o seu péssimo
desempenho à frente do Governo do país”, afirmou o líder
do CDS/PP, ao assegurar que
pretende apoiar um candidato
que demonstre “sentido de
Estado”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Câmara assina protocolo com
Associação “Alernativa”. Foi
adiada para 5 de Setembro, por
compromissos de agenda, a
assinatura do protocolo entre a
Câmara Municipal de Ponta
Delgada e a Associação Alternativa. Como já foi referido, o
protocolo tem como objectivo
de vincular aquela associação
de utilidade pública à limpeza e
manutenção das zonas balneares do concelho, à recolha
de equipamentos eléctricos e
material informático obsoleto
na área do concelho de Ponta
Delgada e à limpeza e manutenção do lugar da Rocha da
Relva, à recolha selectiva de
cartão em zonas de armazenagem e industriais do Concelho
de Ponta Delgada. O protocolo,
a assinar pelas 12h00 de 5 de
Setembro nos Paços do Concelho, entra em vigor na data
da sua assinatura vigorando
pelo
período de um ano.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Governo cria sociedade anónima para gestão de bacias
hidrográficas. O Governo Regional decidiu criar uma sociedade anónima – a “Natureza
Viva- Sociedade de Planeamento, Gestão e Requalificação
Ambiental, SA – destinada ao
estudo, elaboração, implementação e gestão dos planos de
ordenamento das bacias hidrográficas e planos especiais de
ordenamento do território nos
Açores.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eleições no Paquistão estão
marcadas pela violência. A
segunda fase das eleições
paquistanesas está a decorrer
sob o signo da violência, com
dez mortos contabilizados,
apesar das fortes medidas de
segurança. “Até agora temos
informações segundo as quais
10 pessoas foram mortas devido
a actos violentos relacionados
com as eleições”, assinalou um
alto responsável da segurança
em Islamabad.
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Última oportunidade

Portugal! 1580 ou 1640?...

O comportamento da adolescência

Luis Barreira

Rui Costa Pinto

De cada vez que regressamos das
férias gozadas em Portugal e, independentemente do ar refrescado ou
bronzeado que nos acompanha e da
sensação de “baterias carregadas”,
para mais um ano de intenso trabalho,
trago igualmente uma sensação amarga na bagagem, como se uma nuvem
de insatisfação cobrisse a felicidade de
umas férias bem passadas. E o mais
grave é que essa sensação aumenta,
ano após ano!
Naturalmente que isto acontece, porque sentimos o País como
o nosso e tudo o que de mal lhe observamos, são como nódoas na
nossa própria toalha de mesa. Além disso, as nossas observações
são, muitas vezes, influenciadas pela análise comparativa que
fazemos, com o país em que vivemos e pelas nossas próprias
experiências de vida. Razão da muita “violência” verbal, na nossa
análise crítica de Portugal e dos portugueses que lá vivem.
Somos de facto muito críticos de nós próprios. Exageramos de
pessimismo, de dúvidas, de fados tristes, de resignação fácil e de
desconfiança. Flagelamo-nos tantas vezes de insultos, de
escárnios, de piadas mordazes, de combates estéreis e de invejas
incontidas.
No entanto, ao longo da nossa história e apesar de todos os
defeitos que nos caracterizam, fomos capazes, em dados
momentos, de desafiar o destino que nos impunham, renovar as
esperanças, mobilizarmo-nos em torno de grandes ideais e lutar,
voluntária e desinteressadamente, pelo bem colectivo.
Mais recentemente e apesar das dificuldades em que o País tem
estado mergulhado, o povo exibia com orgulho a Expo 98, como
a sua jóia da coroa e gritava a plenos pulmões e a bandeiras
despregadas, pela vitória da equipa nacional no Euro 2004,
reforçando a sua auto-estima e os símbolos da sua unidade, mesmo
que os motivos evocados não fossem autênticas causas
nacionais!...
Nunca fomos, enquanto povo, “gente rica”, mas sempre
soubemos fazer das “tripas coração” para vencer os obstáculos que
nos surgiam e que, algumas vezes, nós próprios engendrámos.
Mas, independentemente do passado longínquo ou próximo, o
que se passa agora, começa a preocupar-me profundamente!
A democracia, uma das nossas conquistas mais recentes,
proporcionou-nos a abertura essencial ao mundo, ao desenvolvimento económico e cultural do nosso País e, necessariamente,
a alterações do nosso tecido social. De um país marcadamente
dividido entre ricos e pobres, nasceram várias camadas
intermédias, a que alguns chamam: “classe média baixa”; “classe
média” e “classe média alta”, quando se aproximam do estatuto
de ricos.
Estes extractos sociais têm-se desenvolvido através da
diversificação da economia portuguesa e da necessidade da gestão
qualificada, nos mais diversos domínios e são, naturalmente,
consequência das novas condições de vida, que têm permitido a
formação de milhares e milhares de universitários (o que antes
era, quase e só, para os filhos dos ricos...).
E é exactamente uma parte dessa camada intermédia, envolvida
na política, na economia e na vida social do País, que me preocupa
cada vez mais!
Habituados a grandes carros de marca, casas com piscina,
excelentes restaurantes e férias no Brasil ou no México,
impulsionados pelas políticas de soluços tecnológicos sem base
económica sustentada e aculturados por estilos de vida falsos e
supérfluos, esta parte cada vez mais importante da nossa
sociedade, alimentada pelo fácil estrelato televisivo português, estáse inteiramente nas “tintas” para as dificuldades estruturais do
País e para os necessários sacrifícios a realizar e empreende uma
política pessoal do “salve-se quem puder”, mesmo que isso
implique uma atitude “mercenária”, relativa à sua identidade
nacional, à sua pertença a uma cultura e a um povo, ou à sua
dignidade e verticalidade pessoais.
“Entreguem ‘isto’ aos espanhóis!”, “Precisamos é de um novo
Salazar!” e “Ponham um Comissário europeu a gerir esta
‘história’...”, são frases que correm cada vez mais soltas, na boca
desta gente, não porque estejam a pensar no necessário
desenvolvimento do País e do seu povo, mas sim na continuidade
do dinheiro que tem circulado nas suas bolsas.
Penso que já ninguém, no seu perfeito juízo, acredita no
“orgulhosamente sós”, mas custa-me pensar que, a geração que
nos substitui, possa desejar a alternativa de um futuro “servilmente acompanhado”.

Paulo Morais teve a coragem de denunciar que recebeu pressões e cunhas de
membros do governo para aprovar projectos imobiliários.
O vice-presidente de Rui Rio não teve
receio de concluir que se os vereadores
do urbanismo são os coveiros da democracia, os partidos são as casas mortuárias.
Para já, ao assumir um discurso tão contundente e desassombrado, Paulo Morais transformou-se numa espécie rara no seio
da classe política portuguesa.
O vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto,
aparentemente, sabe do que está a falar, apesar de só se ter
lembrado de revelar os jogos de tráfico de influência de que terá
sido alvo depois de ter sido despedido pela sua família política, com
a conivência do presidente da Câmara do Porto.
Independentemente dos cínicos do costume, que já vieram a
terreiro tentar minar o teor das suas declarações, o certo é que não
basta lançar suspeitas e fazer afirmações bombásticas.
A prova dos nove, em relação aos factos denunciados e às
motivações de Paulo Morais, será feita no momento em que o
autarca prestar declarações às autoridades judiciais. Paulo Morais
tem a obrigação de revelar ao Ministério Público todas as pistas
que permitam investigar eventuais casos de corrupção, peculato
ou de financiamento partidário ilícito. Se o vice de Rui Rio tiver
um súbito ataque de amnésia, tal como muitos outros no passado,
que assumiram, fugazmente, o papel dos campeões da luta contra
a corrupção, então ficar-se-à a perceber que apenas pretendeu
fazer um acerto de contas por ter sido despedido. Paulo Morais
tem de escolher: ou leva as denúncias até às últimas
consequências ou não passa de mais um algoz da democracia.
Certamente, ninguém ignora que algumas investigações relativas
a fabulosos contratos que envolveram o Estado, nos últimos vinte
anos, não conduziram a nada de concreto. É por isso que o caso
desencadeado pelo vareador do Porto pode constituir uma última
oportunidade para o início da regeneração do actual regime
político. Paulo Morais abriu uma Caixa de Pandora, que não deve
ter a tentação de voltar a tapar.

O dedo e a lua
Miguel Carvalho
Há um provérbio chinês que diz mais ou menos isto: «Quando
o sábio aponta para a lua, o idiota olha para o dedo». Coincidência
ou não, há quem queira continuar a olhar para o dedo de Paulo
Morais.
Ou porque dá jeito ou porque essa é a melhor maneira de
intimidar com censura barata quem, neste País de conversas de
café e coscuvilhice, ousa fazer denúncias sérias. Apesar dos
aproveitamentos típicos de guerrilha autárquica, não é o Porto
que está em causa. Aliás, é curioso verificar que Rui Rio, tal como
Paulo Morais neste caso, também levou por tabela quando
denunciou comportamentos alegadamente corruptos em todos os
sectores do Urbanismo na sua autarquia – alguns dos quais foram
investigados - ao mesmo tempo que assumia a guerra contra as
promiscuidades entre o futebol e a política, à conta de terrenos,
imobiliárias e clubes desportivos. Ora bem, o que está em causa
são os aparelhos partidários, os negócios imobiliários, as
sociedades de advogados, os grupos empresariais, e os
«avençados» desses interesses nas câmaras e nas forças políticas.
Em todo o País. Dar conta, publicamente, da força que têm, dos
mecanismos que utilizam para subverter a democracia, é um
dever cívico. Não se pode pedir a Paulo Morais que investigue. Tal
como bem explicou a procuradora Maria José Morgado, uma
denúncia pública não é a instrução de um processo-crime. Em
qualquer país civilizado, valoriza-se quem rompe o conformismo,
denuncia fenómenos de corrupção e caracteriza práticas que
mancham a democracia. Em Portugal, pelos vistos, há quem
pretenda o contrário. E queira continuar a olhar para o dedo.
Paulo Morais saberá certamente o que dizer em sede de
investigação. O mais importante, porém, é que o inquérito aberto
a propósito da sua entrevista nos convoca a todos. Enquanto
cidadãos temos agora mais uma boa oportunidade de fazer chegar
aos investigadores todas as pistas e tudo o que sabemos sobre
situações que Paulo Morais tipifica. Se continuarmos a cochichar
e a falar do que sabemos entre um café e duas de treta, Portugal
continuará, isso sim, a ser um País de treta. Tão lestos a elogiar os
«mensalões» dos outros, somos mais rápidos a censurar e a tentar
calar quem dá pistas para muitos «mensalões» à portuguesa. Se
outros Paulos Morais falarem, mais se saberá e talvez mais se
investigue. Até alguém tentar fugir com dinheiro nas cuecas será
uma questão de tempo.

Augusto Machado
Cada um de nós, certamente, lembrase da sua juventude e do tipo de comportamento exigido pelos nossos pais. Ensinavam-nos a sermos responsáveis pelas
nossas acções. Eram outros tempos.
Tudo mudou. E, em relação ao comportamento dos jovens de hoje e à tendência para abolir os padrões morais e
tudo permitir, não é de estranhar o
elevado número de adolescentes que
caíram e vão caindo nas malhas das
drogas, do álcool e de outros vícios.
Vivemos numa sociedade permissiva. E é na adolescência que
as coisas mais fantásticas acontecem, tal como alguns excessos.
Agora que se fala muito na falta de responsabilizar os jovens, um
estudo recentemente desenvolvido por um psicólogo português
chama a atenção para o facto de as novas relações sociais pais/
filhos poderem condicionar e interferir na formação da
personalidade do adolescente e alerta para os erros cometidos
pelos pais.
E o acesso ao álcool e às drogas facilmente ao alcance dos jovens.
O psicólogo António Frazão, na sua tese de doutoramento
concluiu que o consumo de tabaco e álcool “inicia-se
demasiado precocemente, o que é facilitador da sua
persistência e da passagem ao consumo abusivo e à
dependência, como da entrada no consumo de outras drogas,
e no aumento dos comportamentos de risco”. Outros alegam
que a responsabilidade é da “atitude de permissividade
parental” – a tolerância excessiva – face aos comportamentos
de iniciação e de continuação do consumo de tabaco e álcool,
já que passou a ser socialmente aceitável que os adolescentes
fumem ou que bebam ou que tenham mesmo comportamento
de risco.
Sabemos que na base deste gravíssimo problema social está a
falta de tempo e disponibilidade parental. Os jovens de hoje correm
o risco de serem abandonados emocionalmente pelos pais e aí os
factores de risco aumentam, como a delinquência, o consumo
regular de álcool e drogas. É comum os jovens no ensino
secundário fumarem e consumir drogas. Não é difícil, portanto,
prever as terríveis consequências e os perigos que advêm para a
saúde física e mental desses adolescentes.
O consumo de drogas entre os jovens tornou-se tão banal como
beber uma “coke”. E quando alguém é confrontado pelo uso de
estupefacientes a resposta habitual é: “Eu, ser drogado? Nunca na
vida! Apenas fumo umas “ganzas”! Umas drogas leves. Não sou
nem nunca serei um toxicodependente...” E é aqui que está o
perigo – negar o consumo de substâncias perigosas. Estes jovens
não têm a noção dos riscos que correm. Cabe às instituições de
saúde, aos educadores e em especial aos pais, explicarem que
fumar umas “ganzas” podem destruir uma vida.
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Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa
Amor: Tente concentrar mais a atenção nas pessoas que lhe
são queridas.
Saúde: Queime calorias com meia-hora de jogging diário.
Dinheiro: Procure alargar os seus conhecimentos inscrevendose num curso intensivo de verão.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 15, 6, 4, 7, 17, 8
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Aposte no amor e proponha um programa diferente à
sua cara-metade.
Saúde : Aja com cautela, pois poderá ser vítima de um acidente
doméstico.
Dinheiro: Seja mais determinado nas suas ambições profissionais.
Esforce-se e dedique-se o quanto puder.
Número da Sorte: 46 Números da Semana:12, 25, 4, 6, 8, 7
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação.
Amor: Poderá deparar-se com situações de conflito com o seu
par. Controle-se.
Saúde : Aproveite e explore os benefícios da natureza para
libertar o stress acumulado.
Dinheiro: Mantenha-se atento às suas responsabilidades financeiras,
cumprindo os prazos de pagamento.
Número da Sorte: 63 Números da Semana:1, 5, 7, 14, 5, 25
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.
Amor: Caso tenha iniciado uma relação recentemente, poderá
sentir-se optimista e com maior espontaneidade.
Saúde : A sua saúde não apresenta motivos de preocupação,
mas mantenha-se atento.
Dinheiro: Poderá constatar uma mudança económica que lhe trará maior estabilidade.
Número da Sorte: 77 Números da Semana:9, 45, 44, 2, 3, 6
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: É possível que sinta algumas dúvidas quanto ao rumo
da sua vida afectiva.
Saúde : Combata a angústia e a depressão estando perto de
pessoas que lhe transmitam confiança.
Dinheiro: A competência poderá beneficiá-lo, justificando um aumento
salarial.
Número da Sorte: 15 Números da Semana:8, 4, 10, 20, 30, 4
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor : A vida afectiva poderá ser marcada por alguma
monotonia e saturação.
Saúde : É possível que sinta alguma instabilidade ao nível do
sistema nervoso. Tente não pensar tanto nos seus problemas.
Dinheiro: Possivelmente, surgirá algum desentendimento com o seu
chefe. Mas o seu sentido diplomático vencerá.
Número da Sorte: 31 Números da Semana:8, 5, 2, 10, 11, 15
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota
Amor: Aprenda a libertar os sentimentos e poderá notar alguma
evolução na sua vida amorosa.
Saúde : Seja mais cuidadoso com os pés, poderá ocorrer uma
infecção.
Dinheiro: Financeiramente poderá sentir um ligeiro desequilíbrio.
Número da Sorte: 41 Números da Semana: 6, 45, 10, 2, 5, 8
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder
Amor: O amor partilhado por si e pela sua cara-metade não
passa despercebido. Continuem a apostar na compreensão e
no bom senso.
Saúde: Poderá andar mais eufórico do que o normal.
Dinheiro: Se procura emprego, prepare-se ao máximo para que possa ser
bem sucedido.
Número da Sorte: 67 Números da Semana:7, 4, 1, 20, 30, 44
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera
Amor: Demonstre às pessoas que são importantes para si os
sentimentos puros e verdadeiros que sente por elas.
Saúde: Proteja os seus cabelos dos malefícios do sol e da água salgada.
Dinheiro : Se trabalha na área comercial, o seu poder de
argumentação estará no auge. Aja com determinação.
Número da Sorte: 49 Números da Semana:8, 5, 4, 1, 2, 3
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Em memória de Balbino Sá

Gente feliz com lágrimas
Manuel Carvalho
Noite de quinta-feira, 25 de Agosto. Parc du Portugal, Montreal.
Estavam reunidas todas as condições para nos fazer (in)felizes.
Uma noite cálida sem pinga de vento. A fortaleza protectora da
árvores rumorejantes. O murmúrio do fio de água a escorrer do
fontanário. A esbelteza do cruzeiro altaneiro. O garbo do coreto
esbatido contra o céu sereno e profundo. No ecrã, desfilava, sem
pressas, o filme “Gente Feliz com Lágrimas”. No ecrã, desfilava a
história recente de Portugal. No ecrã, desfilava a nossa vida.
Arrancadas do fundo da carne, perpassavam-nos diante do
olhos, como sombras fugidias mas tão presentes e evocativas, rios
ora tumultuosos, ora re-mansosos, de emoções tantas vezes
adormecidas e recalcadas no labutar da sobrevivência em terras
estranhas.
Lá vinham à desfilada, por vezes em cavalgada louca, as
desgraças da ditadura salazarista, a violência inútil e destruidora
da guerra colonial, os dramas da emigração, uma Lisboa
amordaçada mas imcomparavelmente bela , as imagens telúricas
dos Açores e das suas gentes que pareciam condenadas a um
eterno degredo a que só podiam escapar na fuga para o almejado
paraíso das américas. Mais à frente, a alvorada do 25 de Abril, o
drama da descolonização, as marcas profundas dos tempos da mudança, o crepitar das emoções recalcadas que sobem, num sufoco,
à tona do quotidiano.
No final, com certo amargo de boca, fica a certeza de que
seremos, até ao fim dos nossos dias, companheiros insepa-ráveis
de viagem dum passado castrante que se nos incrustou na pele
como tatuagem indelével. Quando a magia da noite se quebrou,
no retorno à realidade, apercebia-se, adivinhava-se, ao meu redor,
cachos de rostos felizes com lágrimas.
Montreal, a feira da St-Laurent, continuavam em ebulição, a
fogueira da vida num crepitar esplendoroso.
* Passagem do livro “Gente
Feliz Com Lágrimas” de João
de Melo que inspira o filme
apresentado:
Vezes sem conta, diz Geor-ge,
lá em Toronto - nas mal-ditas
manhãs geladas de Toronto - dei
comigo a chorar como uma criança. Eu e os meus homens tínhamos vestido vários pares de calças, ceroulas de flanela, peúgas
sobre peúgas, luvas de pele de boi
e samarras forradas a lã de carneiro. Alguns de nós tínhamo-nos
armado até de capacetes herméticos que caíam sobre os ombros,
como os dos cosmonautas. de
Houston, para nos defendermos
daquele vento polar que em Toronto tem o peso do urso e que
geme de guincho, como as cadelas no cio. Lá no alto das estruturas daquelas casas em construção,
ou de cima de prédios que rompiam as nuvens, a pistola automática
dos pregos cobria-se de flocos de neve e deixava de disparar.Os
dedos, escorrilhados de frio, não seguravam num martelo, o
broquim dos parafusos, as plainas, um miserável barrote de
madeira. Só então eu soube como o frio queima. Há um fogo
esquisito, feito de aço e de bunsen, dentro dessa punção fria que
perfura os ossos e parece transformá-los em esquírolas. Não há dor
comparável, nem pior sofrimento, e por isso perdíamos a vergonha
de chorar. Via-se Toronto lá muito ao longe, agachada na planície,
e lembro-ne de pensar que a cidade rilhava o dente e tiritava, tanto
quanto nós, sob o céu iluminado por esses cristais de gelo.
Os ossos estavam sendo crucificados e nós chorávamos de raiva,
duma orgulhosa raiva emigrante. As malditas lágrimas do nossos
orgulho coalhavam nos fios da barba, em redor dos cílios e dos
pêlos do nariz. As sobrancelhas, brancas de neve, convertiam-nos
numa nova espécie de velhos, com algas brancas que nos pendiam
das suiças e das orelhas. De boca torcida sobre um sorriso de
morte, éramos apenas emigrantes vindos dos brandos climas para
construir casas nos arredores de Toronto. Mas casas para gente
muito superior a nós, que as exigia prontas e sem defeitos,
erguidas à beira dos lagos.

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Projectos
Amor: Não deixe que problemas entre o casal se prolonguem.
Resolvam-nos com ponderação.
Saúde : Proteja-se das picadas de insectos.
Dinheiro: Acredite na qualidade dos projectos que tem em mente.
Número da Sorte: 68 Números da Semana:3, 6, 9, 4, 1, 2

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: A sua vida sentimental encontra-se protegida. Veja o
seu par como um bom amigo.
Saúde: Tendência para estar um pouco mais ansioso.
Descontraia ouvindo música.
Dinheiro: Poderá ser-lhe feita uma proposta de emprego bastante
aliciante. Analise conscientemente para que possa tomar a decisão mais
acertada.
Número da Sorte: 6 Números da Semana:7, 4, 1, 10, 2, 25
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Era essencialmente um homem “simples, bom e desde criança
com uma grande paixão pela música”, como afirmou o irmão João,
durante a missa de corpo presente.Talvez que esta última
qualidade tivesse tido influência quando decidiu nos últimos anos
ligar-se à Filarmónica Portuguesa de Montréal (FPM), à qual deu
do melhor que tinha e serviu com muita dedicação e empenho.
Foi ao longo desta sua assaz auspiciosa passagem pela FPM,
como membro e presidente da Direcção, que se me proporcionou
conhecê-lo melhor e nos ligou mais intimamente, numa
experiência enriquecedora, de mútuo respeito e admiração.
Foram laços que se foram fortalecendo e acabando por alcançar
um ponto bastante alto em virtude do casamento da sobrinha
Cynthia com o meu filho Nelson. A missa de corpo presente, na
sexta-feira e presidida pelo padre José Manuel Freitas, foi das mais
participadas de tantas quantas, infelizmente, se têm celebrado na
Igreja Santa Cruz, o que atesta bem da consideração, do grau de
estima e da popularidade que o desditoso falecido gozava na nossa
comunidade. Até a minha netinha, a Raquel Marie, sobrinha dele
e que fez nove meses durante esses dias, fez sentir a sua presença.
Sentado donde estava eu num dos primeiros bancos da frente, a
certa altura descobri-lhe a quebra do silêncio, vinda do fundo do
templo e como que a querer exprimir qualquer coisa mais ou menos
neste género e de quem vai ir pela vida fora sem o ter conhecido
devidamente: -Sou eu, titi Balbino; vim dizer-te o último adeus!
De todos foi, pois, o desejo expresso de invocarem afectos e
dedicações de amor, de velha e nova amizade, ao mesmo tempo
fazendo à Família cobrar ânimo e tomar um pouco de alento,
perante a sombra de desolação e de saudade, com que enlutou a
todos os seus membros a morte do seu chorado ente.
Foi também traumatizante ao nível institucional, na medida em
que a Filarmónica Portuguesa de Montréal perdera mais um dos
seus dois ex-presidentes no espaço duma semana!
Morreu com 64 anos, deixando na dor a mãe, sra.Maria do
Espírito Santo; a esposa, Suzette Tavares; os filhos, Fernando,
Eddy e Benny; os irmãos e irmãs, Albano, João, Octávio, Álice e
Celina; cunhados e cunhadas, noras e netos e, naturalamente,
todas as demais pessoas que o conheciam e admiravam, a par
daquelas às quais ele tão generosamente havia ajudado ao longo
dos anos.
Vamos sentir muito a sua falta. Paz à sua alma.

Foto de Michael Estrela

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor : Na sua vida particular aja com prudência para não
magoar a pessoa amada.
Saúde: Tendência para problemas ao nível do aparelho digestivo.
Dinheiro: A sua força de vontade e empenho farão com que conquiste
a confiança de um superior hierárquico.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 4, 45, 41, 42, 43, 40
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António Vallacorba
O mundo fica mais pobre sempre que morre um homem (ou
mulher), Isto é verdade duma comunidade em geral, mas
sobretudo do ponto de vista dos familiares e amigos mais íntimos
dessa pessoa. Foi o caso do nosso comum amigo - mais um! -, o
Balbino Sá, que, vítima de longa doença e de complicações
inerentes, faleceu subitamente no dia 23 do corrente e foi a enterrar
no dia 26, deixando a Família, amigos e a comunidade em geral
envoltos num manto de dor, tristeza e mágoa.
O Balbino nasceu na Lombinha da Maia, concelho da Ribeira
Grande, Ilha de S. Miguel, e emigrou para o Canadá em 1960,
desde logo se estabelecendo em Montréal no ramo de mercearia,
cujo estabelecimento é presentemente conhecido como Sá &
Filhos. Foi nessa capacidade que, estando o futebol comunitário
em relevo, ficou então ligado à fundação, primeiro, do Sás Futebol
Clube, e, mais tarde, do Sporting Clube Villeneuve, iniciativas que,
com a mercearia, muito contribuiram para a sua popularidade
entre nós.

8/30/2005, 5:44 PM

A VOZ DE PORTUGAL, 31 de Agosto de 2005 - Página

Primeiras fotos de
Penélope Cruz em «Volver»
A Sony Pictures não teve dificuldades
em escolher as primeiras fotografias de
«Volver», o novo filme de Pedro Almodóvar, a aparecer na internet. Penélope
Cruz foi a eleita para protagonizar as três
imagens, com toda a exuberância que o
cineasta espanhol sabe salientar. Tal como
Carmen Maura (‘Mulheres à beira de um
ataque de nervos’, ‘A lei do desejo’), a actriz volta a trabalhar com
o cineasta espanhol, num projecto que este descreve como uma
«história de gerações» sobre três mulheres: uma avó, a sua filha
e a neta. A acção deste filme decorre entre Madrid e La Mancha,
e terá tango e fantasmas. «Volver» chega às salas em Junho de
2006.

Julia Roberts
despede-se do cinema
Julia Roberts declarou ao
«National Enquirer» que está
prestes a abandonar a sua carreira de actriz. A norte-americana,
de 37 anos, anunciou que pretende dedicar-se exclusivamente à
maternidade, e cuidar da educação dos seus dois filhos gémeos,
Phinnaeus e Hazel, fruto da sua
relação com Danny Moder.
Por enquanto, Roberts vai
ainda cumprir o sonho de se estrear na Broadway com a peça «The
Three Days of Rain» e depois pretende acabar de vez com a sua
carreira, que começou com o aclamado desempenho em «Pretty
Woman». Depois deste e de outros sucessos, conquistou um Oscar
de interpretação, pelo seu desempenho em «Erin Brokovich», em
2000. «A Julia está cansada de Hollywood e este papel na Broadway é uma oportunidade que ela tem de fazer uma saída
triunfal», afirmou uma amiga da actriz ao mesmo jornal.
«Ela tem falado em abandonar Los Angeles e acabar com a sua
carreira desde que os gémeos nasceram, no passado mês de
Novembro», acrescentou ainda a mesma fonte. Resta saber se este
anúncio significa mesmo o desaparecimento de uma das actrizes
mais carismáticas de Hollywood, ou se é apenas uma manobra de
marketing tão habitual neste meio.

Nicole Kidman prepara
cruzeiro com cantor
A estrela Nicole Kidman planeja um
cruzeiro pelas ilhas gregas com o cantor
australiano Keith Urban, apontado como
novo namorado dela. As informações são da
revista Star.
A revista afirma que a assessoria de Nicole
informou que ela viajaria apenas com sua
agente. Mas a publicação apurou que o nome
de Keith Urban está na lista de passageiros
do cruzeiro.

Playboy ganha versão“inédita”
na internet em setembro
A Playboy vai lançar uma versão digital das revistas
publicadas nos Estados Unidos. A novidade estará em
www.playboy digital.com a partir do dia 13 de
setembro.Trata-se de um esforço da publicação para
conquistar novos assinantes e anunciantes. Os
leitores que quiserem a versão digital poderão comprar números
individualmente ou fazer assinatura. Em ambos os casos, eles
podem baixar o conteúdo em seus micros, sendo que cada
internauta tem direito a um download por edição. Por enquanto
a página está direcionada somente a internautas norteamericanos.

Novo livro da autora de “Sex and
the City” pode virar seriado
A autora de “Sex and the City”, Candace Bushnell, está em
negociações para transformar em seriado de televisão seu livro
mais recente, “Lipstick Jungle”, a história de três mulheres que
são profissionais bem-sucedidas em Nova York.
“Ainda não assinei detalhes, mas há muito interesse pelo livro”,
disse a escritora à Reuters. “Não foi finalizado nada até agora, mas
espero que isso aconteça nas próximas duas semanas.”
Bushnell disse que “Lipstick Jungle” é “um livro bastante
filosófico” sobre o que acontece quando mulheres como as de 30
e tantos anos vistas em “Sex and the City” chegam à casa dos 40
e vivem o sucesso profissional real.
“Deve haver uns três papéis por ano apenas para mulheres de
mais de 40. Na televisão, felizmente, há muito mais oportunidades”,
comentou Bushnell, que tem 46 anos e escreveu “Sex and the
City” originalmente como coluna de jornal, a partir de 1994.
Daqui a duas ou três semanas vou poder falar mais sobre isso.”

2005-08-31.pmd
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Brad Pitt aluga casa para ficar
perto de Angelina Jolie. Brad
Pitt alugou uma casa no balneário chique dos Hamptons
para ficar perto da namorada.
O ator alugou uma mansão em
Southampton por setembro e
outubro para não estar longe
de Angelina Jolie, que vai
filmar The Good Shepherd em
Nova York durante o período.
O balneário fica a cerca de
duas horas de carro de Manhattan. Depois da separação de
Jennifer Aniston, Brad Pitt
comprou uma mansão em Malibu, na Califórnia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sean Connery completa 75
anos querendo distância de
Hollywood. Um dos atores
mais charmosos de todos os
tempos completa 75 anos no dia
25 de Agosto. Sean Connery,
que já entrou mais de uma vez
na lista dos homens mais sexy
da revista People , chegou à
terceira idade com o charme
imbatível e anunciando a sua
aposentadoria. No começo
deste mês, o ator afirmou que
vai se aposentar e avisou que
“apenas um gângster da máfia”
poderia convencê-lo a fazer
outro filme, segundo informações publicadas pelo FemaleFirts.

O lendário intérprete de James Bond disse que está cansado dos “idiotas” que fazem
filmes em Hollywood. “Não
digo que todos sejam idiotas.
Apenas estou dizendo que lá
tem um monte deles”, disse.
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Estátua da princesa Diana
é inaugurada em Londres
Uma estátua da falecida princesa Diana com o seu namorado, Dodi Al-Fayed, intitulada Vítimas Inocentes, foi inaugurada por seu escultor, Bill
Mitchell, nesta quarta-feira,
em uma fundição no leste de
Londres.
A escultura de bronze em
tamanho natural foi encomendada pelo pai de Dodi, o empresário Mohamed al-Fayed , e
ficará exposta em sua loja de
departamentos, a famosa Harrods, na capital inglesa.
Al-Fayed sempre insistiu em
que a morte do casal não foi um
acidente, mas um assassinato
planejado por pessoas hostis ao
relacionamento dos dois.
A escultura retrata Dodi e
Diana olhando nos olhos um do
outro, em uma posição que
sugere uma dança, enquanto
um albatroz se lança em vôo de
suas mãos. Diana aparece usando vestido e colar e Al-Fayed,
com a camisa desabotoada.
A figura do albatroz foi usada,
segundo o escultor, por “ser a
mais romântica e misteriosa
das aves marinhas, simbolizando eternidade e boa sorte.”
A estátua é um tributo ao
casal que morreu no túnel sob
a Ponte d’Alma, em Paris, no
dia 31 de agosto de 1997.
“A afeição com a qual Diana
ainda é lembrada é notável,
mas eu conheci Dodi e, longe

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marido de Britney Spears
consegue trabalho. Marido da
cantora Britney Spears, o dançarino Kevin Federline finalmente estaria trabalhando.
Segundo o site Ananova , ele
atua como instrutor de dança
na escola do coreógrafo Darrin
Henson, em Los Angeles, Estados Unidos. Henson já trabalhou Britney, N’ Sync e Jennifer Lopez.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TV Record vende novela
«Escrava Isaura» a mais cinco
países. A TV Record vendeu a
nova versão da telenovela «Escrava Isaura», que conta com a
participação da actriz portuguesa Paula Lobo Antunes, a
mais cinco países. Actualmente,
a telenovela, de Herval Rossano, já passa na Venezuela. Agora, chegará também às televisões da Guatemala, Nicarágua,
Costa Rica, República Dominicana e Peru. Em Portugal, a
«Escrava Isaura» estreia em
Setembro na RTP.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Angelina Jolie e Brad Pitt
visitam museu no Canadá.
Angelina Jolie e Brad Pitt
visitaram juntos na noite de
sábado uma exposição de
dinossauros em Calgary, no
Canadá, onde Pitt filma seu
novo trabalho, The Assassination of Jesse James. A informação é do jornal The Calgary
Sun . Durante a visita, o casal
foi acompanhado por dois guarda-costas e um representante
do museu. “O filho de Angelina (Maddox, de 4 anos) ficou
encantado com o T-Rex.”

8/30/2005, 5:44 PM

de ser o playboy que foi retratado, na verdade era um
produtor de cinema aplicado e
encantador que fez seu próprio

caminho na vida”, disse Mitchell, conselheiro artístico da
Harrods. Vítimas Inocentes será
exibida em Londres e em Paris.
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soas estiveram presentes na
divulgação dos nossos talentos
locais.
Sábado à tarde houve para
alem do DJ Xmen e Duarte, o
jovem Alex Câmara que nos
cantou em varias línguas. Sob
um sol escaldante, Fátima

clórico esta predisposto a retratar com fidelidade a cultura
popular do norte do Continente. Seguiu-se com o rancho
Províncias e Ilhas de Portugal,
que se deslocou de Hamilton,
Ontário e é composto por trinta
e três elementos. O rancho veio
acompanhado de familiares e
amigos e é um dos mais representativos da província vizinha
de Ontário.
Nesta digressão a Montreal,
vieram acompanhados pelo seu
director, Joaquim Simões que
se mostrou muito emocionado
com o caloroso acolhimento
que lhes foi dado aqui na nossa
linda cidade de Montreal. Actuações bastante aplaudidas
pelas centenas das pessoas que
rechearam o parque.
Domingo…o nosso desfile
saiu da rua Prince-Arthur e
subiu o boulevard St. Laurent
até ao parque de Portugal. As
cores garridas dos nossos trajes
folclóricos, as nossas musicas e
danças sobressaíram e os ele-

Miguel uma cantora multifacetada nas suas interpretações, uma vez que cantou vários géneros de musica. Chegou a hora do folclore e a tarde
cultural contou com a participação do Rancho Folclórico
Praias de Portugal do Clube
Portugal de Montreal. De salientar o numero de pessoas
que se juntou no parque para
ver o folclore. Este rancho fol-

mentos dos grupos dançaram
com muita simpatia e calor humano. Participaram no desfile o
Praias de Portugal, o Verde
Minho, o Cana Verde, o Ilhas de
Encanto da Casa dos Açores do
Quebeque, o Províncias e Ilhas
de Portugal e a Marcha do
Oriental. Com este Festival,
queremos apostar na nossa
cultura, afirmá-la e desenvolvela juntamente com o nível de

Festa Portuguesa na St. Laurent…
Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues
O Festival Cultural da Comunidade Portuguesa teve inicio
na quinta-feira, dia 25, no Parque de Portugal com a apresen-

tação de um filme “Gente Feliz
com Lágrimas”. A noite estava
linda e as pessoas confortavelmente sentadas em suas
cadeiras puderam assistir à
apresentação do filme.
O festival continuou na sextafeira à noite com DJXmen e
Duarte que abriram o serão
dando assim inicio à segunda
noite. Seguiu-se com a simpatiquíssima Fátima Miguel, o Tio
Koffi Koffiento, um Angolano
que fiel às suas origens multiculturais, traduz o seu pensamento rico de uma diversidade
linguística fascinante sobre um
fundo musical que vai do Kizomba passando pela salsa, o
zoeek e outros ritmos à maneira do Afro World.” “Levantate Angola” foi na verdade uma
canção que me tocou e que ele
cantou magnificamente bem.
Seguidamente tivemos a oportunidade de ouvir vários artistas da nossa comunidade: José
Gil, Nivéria Tomé, Marta Raposo, João Picas, Cristina Rodrigues e Jordalina Benfeito que
cantaram acompanhados por

José João à guitarra, Francisco
Valadas à viola e José Travassos
à guitarra.
Algumas centenas de pes-

8

vida que queremos levar neste
país que nos acolheu. Estamos
conscientes que estes dias de
cultura terão ainda maiores
êxitos se nos unirmos e comprometermos a fazer algo cada

todos os artistas, tocadores,
ranchos folclóricos e Marcha
do Oriental pois todos colaboraram benevolamente. Das
rifas vendidas para ajuda das
despesas, foram estes os resul-

vez melhor para podermos passar também aos mais novos as
nossas raízes e cultura.
A Comissão (Natércia Rodrigues, Francisco Silvestre, José
Rodrigues, Fernando Santos,
Telmo Barbosa, Gilberto Alves
e Joaquim Pedrosa que se encontrou ausente por motivos de
saúde) quer agradecer aos
seguintes colaboradores e patrocinadores: Comissão organizadora dos cinquenta anos dos
Portugueses no Canada, Caixa
de Economia dos Portugueses
de Montreal, DJ Xmen e Duarte, Clube Portugal de Montreal, Clube Oriental Português
de Montreal, agencia Voyage
Vasco em S. Michel, restaurante Solmar e La Sauvagine,
assim como todos os comerciantes que nos ajudaram, pois
sem eles a festa não se podia
fazer. Um muito obrigada a

tados: primeiro prémio: bilhete
no. 482, uma viajem a New
York oferta da Agencia Vasco,
e foi Telmo Barbosa que ganhou e encontrava-se presente.
Segundo prémio, bilhete no.
340, uma pintura a óleo, oferta
de Natércia Rodrigues e calhou a Maria da Silva também
presente na hora da tiragem.

Terceiro prémio, o bilhete no
319, um jantar para duas pessoas, oferta do Restaurante
Solmar e coube a Alice Costa,
também presente e por fim o
quarto prémio com o bilhete no.
077, coube a Joaquim Pedrosa
e foi um jantar para duas pessoas no restaurante La Sauvagine-Solmar.
A julgar pelo numero de pessoas presentes nestes dias, esta
edição do Festival Cultural da
Comunidade Portuguesa foi
mais um sucesso e a comissão
demonstrava no rosto, em simultâneo o cansaço mas também a alegria que sentia pelo
sucesso da organização e pela
presença de tanta gente unida
pelo mesmo ideal. Alargam-se
horizontes entre a nossa comunidade e outras nacionalidades
e sem esquecer as tradições,
usos e costumes trazidos na
bagagem de um passado recente.

Parabéns Kayla

Em cerimónia na Igreja Santa Cruz, no pretérito dia 28 de Agosto, Kayla, filha de Maria José Nunes e de
Luís Costa, recebeu o sacramento do Baptismo. Foram padrinhos, Ana Paula Mendes e José-Carlos Nunes.

Primeira tourada...
FelizBela
A primeira tourada à corda
realizada pelo programa de
televisão Gente da Nossa
ocorreu, em Toronto, no sábado e domingo 20 e 21 de Agosto
de 2005, na praça da Ganadaria
Sol e Toiros. Sábado, mesmo
estando pluvioso, não faltou a
alegria nem o bem-estar. Para
animar a festa esteve o conjunto Os Panteras, que lançou
o seu novo trabalho musical
intitulado “Festa Brava”. João
Carlos Silva, um artista bem
conhecido na comunidade,
também esteve presente e
também apresentou o seu novo
disco ao público presente naquele fim de semana, com o
nome “Ganadaria Sol e Toiros”.
Os artistas Daniel Carvalho e
Eduardo Mourato “O homem
do mar dos Açores” também
animarem a festa.
Como já é hábito, pelas 13h00
ocorreu a bezerrada, aonde os
mais novos puderam brincar
com os bezerros. A apresentadora do programa, Nellie
Pedro, tentou igualmente brincar com os bezerrinhos. De
seguida, às 16h00, a tradicional
tourada à corda começou. Para
este evento, foi apresentado um
troféu em memória de José

2005-08-31.pmd
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Borges Sénior, que foi um
grande pioneiro no Canadá e
um senhor que lutou muito
para que possamos reviver a
“Festa Brava da Terceira” em
terras canadianas, e que morreu há algumas semanas. Este
troféu serviu para recompensar
uma vez por ano dois capinhas
(o melhor na tourada do sábado, e o melhor na do domingo)
que verão seus nomes gravados no troféu. O público é
que escolheu e que continuará
a escolher os melhores capinhas.

Na tarde de domingo decidiram correr 5 toiros no lugar
de 4. Realizou-se uma arrematação de um bezerro de 1000
lbs, oferta de Elio Leal e Joe
Borges Jr., com o dinheiro
recolhido indo a favor da construção do prédio para a “Sociedade deficientes portugueses
em Toronto”. Também sortearam duas viagens a Portugal. A
festa, como sempre, continuou
até tarde. E foi um sucesso para
a Ganadaria Sol e Toiros e para
o programa Gente da Nossa.
Os meus parabéns pelo trabalho efectuado.
Olé! a todos.
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Estas são de graça...
Quem inventou o telefone?
Se pensa que Graham Bell é o inventor do telefone...
Temos pequenas notícias para vocês!
Após ter escavado o subsolo numa profundidade de 100 metros,
cientistas britânicos encontraram vestígios de fios de cobre
velhos de mais de 1000 anos e chegaram à conclusão que os seus
antepassados tinham uma rede telefónica interurbana nessa
época.
Nas semanas que seguiram, os franceses escavaram mais de
200 metros de profundidade o subsolo da pátria para descobrir
fios de fibras ópticos velhos de 2000 anos, confirmando que os
seus antepassados gauleses possuíam já uma rede de
comunicação numérica muito avançada, 1000 anos antes dos
Britânicos.
Uma semana depois, a imprensa Quebequense publicava um
relatório que mencionava que os cientistas escavaram o subsolo
do Quebeque a uma profundidade de 500 metros, não
encontrando nada. Esta grande descoberta científica confirma
que 3000 anos antes de Jesus Cristo, todos os indianos da
América já tinham um telemóvel.
P: Qual a diferença entre os advogados e os computadores?
R: Em cada ano os computadores ficam com o dobro da
inteligência e fazem o dobro do trabalho por metade do preço.
Quatro amigos conversavam sobre os filhos.
-Eu tenho cinco garotos. Uma equipa de basket completa! - gabase o primeiro.
-Eu tenho seis! Uma equipa de vólei! - diz o segundo.
-Grande coisa. Eu tenho onze! Uma equipa de futebol! - exagera
o terceiro.
Como o quarto ficava calado, os outros perguntaram. E tu,
quantos filhos tens?
-Filhos? Nenhum. Mas mulheres tenho dezoito. Um campo de
golfe oficial!
A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo.
-Sim? E quem é ele?
-Não faço a menor ideia. Só sei que agora é o meu melhor amigo!

Foto da semana
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Duas grandes mulheres
perderam a vida em 1997
Maria Calisto
E já lá vão oito anos em que perdemos a princesa Diana (31 de
Agosto de 1997) e a Mãe Teresa, a Mãe dos pobres (5 de Setembro
de 1997). Duas mulheres com um coração de Ouro, duas pessoas
que sempre tentavam ajudar os mais desprovidos. A princesa foi
a princesa do povo. Apesar do seu casamento falhado, ela nunca
deixou de ser mãe para os filhos, mostrou-lhes os maiores valores
e sobretudo, além de ter perdido o seu título, ela nunca deixou seu
povo nem a sua bondade pelos pobres, pelas crianças. A Diana
nasceu a 1 de Julho de 1961 e faleceu, infelizmente, a 31 de Agosto
do ano 1997, em Paris, num acidente de carro que levou-a junto
com o seu namorado, Dodi al-Fayed. Dizem que ela estava grávida
e que a sua morte foi premeditada, mas com tudo o que dizem, a
verdade ainda está longe. Depois de oito anos, o príncipe Charles
casou-se com a sua amada de sempre, Camilla Parker Bowles. Os
filhos de Diana fizeram várias vezes as primeiras páginas dos
jornais, mas os filhos continuam a missão da mãe, ajudando os
pobres e os doentes. Ela deixou uma grande herança: a bondade.
Outra que deixou um grande oco nos corações dos pobres foi a
Mãe Teresa. Nasceu a 26 de Agosto de 1910, em Skopje,
Macedónia, e faleceu a 5 de Setembro do ano 1997, na Índia. Desde
muito jovem, Mãe Teresa, do seu verdadeiro nome Agnes Gonxha
Bojaxhiu, teve um grande desejo de ser religiosa.
Um dia, ela sentiu uma voz no coração; era Jesus, a pedir-lhe de
ser a sua luz. Ajudou os mais pobres dos pobres, sem pedir nada.
Alguns meses depois, suas antigas alunas vieram ajuda-la e, com
os anos, em quase todos os países, Mãe Teresa abriu muitas casas
para ajudar os pobres e os doentes. Esta Mulher foi uma Santa,
uma Mãe, ela deixou tudo para ajudar os outros. Além de ter
passado por caminhos obscuros, ela nunca perdeu a FÉ. Mãe
Teresa foi um símbolo de LUZ, de BONDADE, de FÉ.
Duas mulheres de grupos diferentes, com uma missão idêntica:
ajudar os pobres. Infelizmente, não somos eternos. ADEUS
PRINCESA DO POVO, ADEUS MÃE DOS POBRES.
10 canções para se lembrar do seu amor
Quem escolhe ou já escolheu uma cantiga para poder se lembrar
da pessoa amada?!
1 - Amor maior - Jota Quest
2 - Sem Radar - Ls Jack
3 - Tem que valer - Kaleidoscópio
4 - A minha vida é você - Ls Jack
5 - Wherever You Will Go - The Calling
6 - Você não me ensinou a te esquecer - Caetano Veloso
7 - Foi culpa da lua - Ivete Sangalo
8 - A nossa música - Kiko Zambianchi
9 - Só Hoje - Jota Quest
10 - Miss you love - Silverchair

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

As crianças a pintar e a desenhar na rua St-Laurent durante
a feira. São tão lindos...

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

Olh’ós Piratas fresquinhos!

Agora que a produção da primeira sequela de Os Piratas
das Caraíbas já vai a meio, começam a emergir as imagens
habituais, que revelam alguma coisinha acerca do filme.
Nestas não há sinal do Capitão Jack Sparrow, mas mesmo
assim podemos comprovar que os jovens actores Orlando
Bloom e Keira Knightly continuam fresquinhos e
recomendam-se. Já se sabe que a trama deste segundo filme
gira em torno de mais uma maldição, desta vez sobre o pobre
do Sparrow, personagem a que Johnny Depp deu um look
muito próprio. Quanto à participação do guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, continua a ser um mistério, mas
o mais certo é só aparecer no terceiro filme. Sim, porque há
que aproveitar enquanto a maré anda a favor e o gosto por
piratas está em alta.

Memórias de uma Geisha,
a magia oriental no cinema
Sempre com uma atmosfera
mágica, é assim que os filmes provenientes do oriente se apresentam no cinema. Quem pode esquecer a beleza de O Tigre e o Dragão,
ou do mais recente A Casa dos
Punhais Voadores? Em breve,
desta vez pela mão do cineasta
norte-americano Rob Marshall, a
protagonista desses filmes, Ziyi
Zhang volta a encantar com a sua
beleza e talento. Memoirs of a Geisha acompanha a vida de uma rapariga que vai servir para uma casa
de geishas. Fascinada com aquele
mundo, a jovem decide tornar-se a geisha mais conhecida e
admirada, para conquistar o coração de um homem.
Também participam nesta película os conhecidos actores Ken
Watanabe (O Último Samurai) e Michelle Yeoh (O Tigre e o
Dragão).

A saga de 007 continua
Não, ainda não escolheram o
próximo James Bond… mas segundo os últimos rumores, já há
um forte candidato. Para os
seguidores atentos da série
televisiva de culto, ER – Serviço
de Urgência, o actor Goran
Visnjic, que encarna o doutor
Kovac, não é um desconhecido.
Tanto que não é, que nos últimos dias tem sido apontado
como o sucessor de Pierce Brosnan, para interpretar o agente
secreto mais badalado do cinema.

As lojas portuguesas bem activas na feira St-Laurent.
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GERMANO ROCHA

Grande artista no que há de melhor
Manuel Louro
Falar deste trovador do nosso tempo e
descrever a sua vasta, brilhante e
extraordinária carreira musical-autorcompositor-intérprete de renome internacional, vedeta do fado de Coimbra e
embaixador do canto português em vários
países, não é coisa fácil - é como pretender
escrever uma longa enciclopédia, em
duas páginas apenas.
Português pela alma e quebequense
pelo coração, os dois cantam nele, em uníssono, a canção
apaixonante do amor.
Germano Pereira da Rocha nasceu em Santa Marta de
Portuzelo, Viana do Castelo, berço do folclore minhoto. Desde a
infância começou o canto e a guitarra portuguesa. Se os estudos
técnicos o levaram ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
em Coimbra, o seu temperamento musical levou-o a escolher
definitivamente a carreira artística após ter ganho o concurso
“Primavera do Fado” ao mesmo tempo que cumpria o serviço
militar.
Paris foi o primeiro ponto visado por ele.
Algum tempo após a sua chegada à “Cidade da Luz”, encontrou
Jean Witold, célebre musicógrafo (falecido em 1969), que ao ouvir
Germano Rocha, ficou entusiasmado com o seu talento e com os
fados e baladas de Coimbra, que o jovem minhoto transportara
para Paris nas suas bagagens. A protecção e admiração de Jean
Witold permitiram-lhe realizar em pouco tempo três discos L.P.,
gravados pelas firmas Polydor e Barclay.
Após os discos, sucederam-se várias emissões de televisão
e espectáculos, não apenas em França, como na Bélgica,
Suiça, Dinamarca etc.
Se pouco se escreveu sobre Germano Rocha em jornais
portugueses, foi porque viveu inteiramente no meio artístico
francês. Mas podem contar-se mais de uma centena de artigos
sobre este grande artista lusitano, nos mais variados jornais das
cidades do Quebeque e de Paris sem falar das inúmeras emissões
consecutivas de rádio e televisão durante mais de três décadas.
Tendo conhecido as principais cidades da Europa e alguns
centros em Marrocos, o desejo de conhecer a América o levou
a Montreal em 1967, data da grande Exposição Internacional
denominada “Terre des Hommes”.
A reputação já alcançada em França permitiu ao artista
participar nos espectáculos na Exposição. Assim começou o “vaivem” entre Paris e Montreal,
porque no ano a seguir à Exposição, o Ministério da Cultura
convidou-o a voltar ao Canadá,
desta vez para aí realizar uma
digressão artística pelas principais salas de espectáculos do
país.
Germano Rocha deu a conhecer a música portuguesa
através do mundo e os seus discos foram distribuídos, nos
cinco continentes.
Canta também em francês as
suas próprias composições que
receberam ardoroso acolhimento do público, e as de alguns
poetas quebequenses. As suas
excelentes qualidades vocais de
tenor permitiram-lhe de executar até obras clássicas e as
Áreas do séc. XVIII.
Desejoso de alargar o reportório, interpreta também canções brasileiras, francesas e
quebequenses, Baladas e
Serenadas de Coimbra, Fados
do norte e do sul de Portugal,
cantos populares do século XIII
e XIX, modinhas e as Áreas do
séc. XVIII e XIX ... Canta no puro
estilo “Coimbra” que todos os
conhecedores identificam imediatamente. A sua voz, com acentos ricos e controlados, dá ao
canto a expressão doce e forte.
A estes talentos juntam-se os
de instrumentista: Para os
fados e baladas acompanha-se
a si próprio à guitarra portuguesa no estilo de “Coimbra”.
Para dar uma imagem sonora
o mais justa possível, acrescenta
ao som da guitarra portuguesa a
viola-francesa, tocada pelo seu
acompanhador pessoal A. Dufour. Há composições que exigem
até uma orquestra Pode compor,
à vontade, com arranjos simples
ou largamente elaborados, segundo o humor e as
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circunstâncias.
No seu último disco laser CD que intitulou Ontem e Hoje,
oferece-nos um leque das suas realizações na arte musical.
Musicou poesias de vários autores portugueses, entre outros
poetas, Camões, Fernando Pessoa... Consagrou-se ao canto dos
diversos aspectos da música portuguesa, de que o seu reportório
nos dá um vasto panorama musical.
O seu grande restaurante LE PORTUGAIS, sobre a colina
do Parlamento de Quebeque, foi durantel8 anos um dos seus
palcos à noitinha, durante a sua permanência neste cidade, muito
frequentado, não apenas por uma clientela de gosto selecto, mas
também por membros do Governo. Na verdade, este restaurante
era uma atracção, pela sua visibilidade e pelo requinte do seu estilo
lusitano, em que Portugal e a sua história estavam artisticamente
representados do norte ao sul.

AGENDA COMUNITÁRIA
Natércia Rodrigues e Rose Carone
ORGANIZAM JANTAR - Angariação de fundos
Dia 10 de Setembro de 2005 as 19H00, Ementa: sopa, carne
de porco assada e sobremesa no salão grande da Igreja Santa
Cruz situado no 60 Rua Rachel Oeste, Montreal, Preço: 25
campanhas.

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) Joe Puga
(Portugal) e DJ Edson. Bilhetes $39.99 com antecedência.
Preço à porta a discutir. Bilhetes à venda no Restaurante Chez
le Portugais: (514) 849-0550; Discoteca Portuguesa (514) 8433863; Restaurante Mavi: (514) 340-9664 Para mais informações
contactar : (514) 734-0014.

Confraternização de
ex-combatentes do Ultramar
Germano Rocha é indubitavelmente o melhor embaixador
do canto português no Canadá; é um dos imigrantes que mais
se distingue no Quebeque, e mesmo nas outras etnias.
É principalmente o mais conhecido e representativo, na
televisão, na rádio e imprensa escrita, e mesmo na esfera política;
é como escreveu O POETA contemporâneo Pedro Homem de
Mello. Numa dedicatória do livro CARTAS DE INGLATERRA, “grande artista que é, e sabe sê-lo.”
A nova gravação que será lançada dentro em pouco é uma
ovação musical de sua autoria, às poesias de Pedro Homem de
Mello, poeta e jurista do Porto, cujo centenário de nascimento se
celebra este ano (6-9-04 - 5/3/84). Este novo CD chama-se GERMANO ROCHA CANTA PEDRO HOMEM DE MELLO.
É com imenso prazer que deixo aos leitores de A VOZ DE PORTUGAL, estas poucas linhas que, em toda a simplicidade,
pretendem manifestar, com muita honra, a alta estima e apreço,
bem merecidos, que tenho e temos pelo nosso bom amigo e
compatriota Germano Rocha, ARTISTA NO QUE HÁ DE
MELHOR!

Informa-se a comunidade portuguesa que, a pedido generalizado de muitos ex-militares, haverá uma confraternização de
ex-combatentes do Ultramar português no próximo mês de
Outubro. A comissão formada para o efeito, avançará com o
programa completo logo que tiver mais detalhes. De momento,
pode-se informar que a semana de 17 a 22 de Outubro será
dedicada aos ex-combatentes, sob os auspícios da Casa dos
Açores do Quebeque, com palestras, exposições e culminando
com um jantar no subsolo da Igreja Santa Cruz, no dia 22
daquele mês. Estas actividades serão presididas pelo convidado
de hora, o Major General Luciano Garcia Lopes, ele mesmo com
duas comissões de serviço no ex-Ultramar português. Para
informações adicionais, deverão contactar Manuel A. Pereira,
tel. (450) 442-3675, ou José de Freitas, tel. 725-1767 ou Casa dos
Açores: 388.4129.

ASSOCIAÇÃO SAUDADES
DA TERRA QUÉBÉQUENTE
Organiza
Convivio em Honra de São Paulo da Ribeira Quente. 24 de
Setembro 2005.No salão Paroquial da Igreja St-Enfant Jesus,
5037 St-Dominique,Montreal.
JANTAR E BAILE COM O CONJUNTO ALÉM-MAR

Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de Montreal informa os seus sócios e
simpatizantes que estará aberto aos fins-de-semana para
transmitir os jogos de futebol da liga portuguesa.

Cantinho da Poesia
O MELHOR DESEJO!
ENVIADO A PESSOA AMIGA
Uma vida com sentido
Tem propósitos d’Alem!
Não faz de si alarido
Porque é Deus quem a sustem.
Isolada perde a forma
Na arte que Deus lhe deu,
E afunda-se na reforma
De ilusório sonho seu...
Suficiência é defeito
Mesquinho, de presunção;
Mediania sem preceito,
Toleima ou afectação.
É de impura substância
A vida que nos amolga
Se não tiver concordância
Na Força que nos empolga!
Afã, êxito, e valor,
São dons que a vida provê,
Trabalhando com amor
Junto a Deus quando se crê.
Desejo que a sua vida
Nos dias que vai vivendo,
Adelaide, Não fique à margem, insofrida,
Mas vá com Ele vencendo!
tem mais
J.J. Marques da Silva.
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CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 30 AGOSTO 2005

1EURO=1.4683

514.287.3370
AGÊNCIAS DE VIAGENS

Consulado Geral
de Portugal

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

514.849.1153

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso
514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.844.0161
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Hosp. Montreal para Crianças 514.934.4400
Informação Montreal
514.872.1111
Normas do trabalho
514.873.7061
Recolha de lixo e urgências 514.872.3434
Serviço Interculturais
514.872.6133
Sun Youth, Serviços de Urgência 514.842.6822
Urgências sociais
514.896.3100

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse
514.435.0301
Ass. Port. do West Island
514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família
514.982.0804
Centro Port. de Referência 514.842.8045
Centro Com. do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental Port de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Montreal 514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano
514.844.6371
Filar. Portuguesa de Mtl.
514.982.0688
Filar. Esp. Santo de Laval
514.844.2269
Folc. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão de Nossa Sra Fátima 514.687.4035
Rancho Folc. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sp.Mtl e Benfica
514.273.4389

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent
514.987.0080

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

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

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

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.
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BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

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

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este
514.849.2391

CONTABILISTAS

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

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

MONUMENTOS

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

514.710.0132

MÓVEIS
ARCA

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.842.0591
514.845.6028

NOTÁRIOS

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

OURIVESARIA

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
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514.288.3019

PSICÓLOGOS

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

514.288.2082

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod
514.272.0362

QUIROPRATAS

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

351-1716

RENOVAÇÕES

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON
514.721.8885
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

REVESTIMENTOS

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

DENTISTAS

DISCOS/LIVROS

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

†

António Soares Farias
1940 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 26 de Agosto de 2005,
com a idade de 65 anos, António Soares Farias,
natural de Santa Barbara, São Miguel, Açores, esposo
de Natália Farias.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Teresa (José
Luís Correia), António (Hermínia Correia) e Gabriela
(Peter Moshonas), seus netos: Gloria, Mark, Mélanie,
Christopher, Zachery, Nicholas e Christina, irmãos e
irmãs, cunhados (as), sobrinhos (as), assim como
muitos 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

†

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE

João Soares
1928 - 2005

No passado dia 12 de Agosto de 2005, faleceu em
Montreal, com a idade de 77 anos, o Sr. João Soares,
casado com a Sra. Urania Machado, naturais de
Fenais da Luz, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, suas filhas que
tanto adorava: Vitoria, Saozinha, Guilhermina e seus
cônjuges respectivos; seus netos que tanto amava:
Patricia, Stacy, Mathieu e Christine, assim como
muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Missão
Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre Manuel Gonçalves Ramos, e animada
em cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre
em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar,
descansando para a eternidade.

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

514.844.6212

FLORISTA

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

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

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

Faleceu em Montreal, com 64 anos de idade, no dia
23 de Agosto de 2005, Balbino Sá, natural de Lombinha
Da Maia, São Miguel, Açores, esposo de Suzette
Tavares.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos: Fernando
(Susanne Raposo), Eddy (Susana Madeira), Benny
(Vera Felix); seus netos: Jordan e Ryan; sua mãe
Maria do Espírito Santo, seus irmãos e irmãs,
cunhados (as), sobrinhos (as), 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
O funeral teve lugar sexta-feira, 26 de Agosto de 2005, na Missão Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges.
Agradecimento
A família de Balbino Sá vem agradecer publicamente a todas as pessoas
amigas, ao público em greal, colectividades e comer-ciantes pelas provas
de amizade que tão amavelmente lhe dispensaram durante os momentos
difíceis por que acabam de passar com o falecimento daquele seu ente
querido. Bem hajam.

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.

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

Balbino Sá
1941 - 2005

O funeral teve lugar segunda-feira, dia 29 de Agosto de 2005, na Igreja StBernardin-de-Sienne, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu StAntoine, no cemitério Repos St-François D’Assise.

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

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

†

514.845.5335

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Magnus Poirier inc.
6520 Rue St. Denis,Montreal
Tel: 514-727-2847
Director: José Teixeira

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
514.277.7778
514.862.2319

Pai fazer anos é fácil,
Basta viver.
Ser Homem é lindo,
Basta saber.
O meu Pai foi um Amigo,
Que eu nunca mais esquecerei,
Porque Amor igual ao dele,
Nunca mais encontrarei.
Obrigado Pai.

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804
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Serviços & negócios
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
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
Companhia de Marcenaria Arquitectural situada em Anjou procura
empregados:
- Cortador de madeira para painel
- Marceneiro ajuntador
3 anos de experiência. Boas regalias.
Tel. para o (514) 830-5450
Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.
Contactar: (514) 995-9745
Precisa-se pessoal com experiência
para montagem ou instalação de
rampas e escadas em alumínio ou
aço. Contactar Enza no (514)
327-2200, ou apresentar-se
no 8975 Pascal Gagnon, em
St-Leonard
MAIN Knitting Inc.
Importante fábrica de têxtil procura
empregados para os seguintes
cargos:
- Operador (a) com experiência, para
máquina “overlock” e “plain”
- Empregado para trabalho geral
- Empregado para limpeza
- Controlo da qualidade
Apresentar-se no 6666, St-Urbain ,
entre as 8h00 e as 9h00, de segunda
a sexta-feira, ou enviar C.V. por fax
(514) 274-5689 ou por email
“rosemarie@mainknit.com ”,
à Rosemarie.
Os Romados procura ajudante de
pasteleiro, a tempo inteiro.
(514) 849-1803
Precisa-se de ajudante para a cozinha.
Contactar João.
(514) 389-2606

2005-08-31.pmd
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Petite entreprise d’hébergement
recherche, pour entretien ménager,
une personne fiable, responsable et
dynamique. Environ 30 heures /
semaine, avec horaire flexible. Métro
Berri.
Laissez vos coordonnées
au (514) 524-1011 .
Procuramos condutor, para grossista
de produtos alimentares. Bom
conhecimento da cidade uma
vantagem. Treinamos se necessário.
Também procuramos pessoa para
trabalho geral em armazém.
(514) 977-5656, entre as 11h00 e as
16h00
A Padaria Notre Maison procura
assistente de padeiro. Tempo inteiro.
(514) 844-2169

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

VIAGENS
Organiza-se viagem às Mil Ilhas, no
dia 11 de Setembro. Organiza-se
também viagem às maçãs, no dia 25
de Setembro.
Contactar Beatriz Lourido
(514) 286-1972

Leia
A Voz de Portugal
o seu jornal
à
quarta-feira

ENCONTROS
Senhora deseja conhecer cavalheiro,
cultivado, de mais de 45 anos. Somente
pessoa tranquila e séria.
Deixar mensagem ao
jornal, por escrito .

Precisa-se cozinheiro(a) com
experiência para abrir churrasqueira
portuguesa nas Laurentides (norte de
Montreal). Possibilidade de sociedade.
Tel: (450) 224-7141
AVON procura pessoal. Tempo inteiro
ou parcial. Lucro de 10 a 50 %. Horário
flexível. Contactar Teresa:
(450) 621-9407
A companhia de paisagismo RANALDI
Inc. procura empregados para
pavimentos, jardins, etc… Também
procura pessoa com carta de
condução classe 3.(514) 631-5898
ou (514) 809-0174
Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário. Carlos (514) 231-7583
Restaurante Braseiro
Precisamos de empregados de mesa
com experiência e ajudante do
servente de mesa a tempo inteiro.
Apresentar-se ao restaurante no
8261 Boul. St-Laurent.

ALUGA-SE
Aluga-se 3 1/2 em sítio bonito e
tranquilo. Todo renovado. Ideal para
pessoa só ou para casal jovem.
Telefonar, de noite, para o
(514) 729-5727
Aluga-se 5 1/2, todo renovado, na 15e
Avenue (St-Michel).
(514) 321-8440
Aluga-se 5 1/2 e 3 1/2, com
possibilidade de co-locatário. Na 50e
Rue e PIE-IX.
Contactar, depois das 18h00:
(514) 329-4418
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Quais são as equipas?
Nas próximas semanas vamos introduzir cada equipa que está
na Superliga em Portugal. Algumas são novas e outras são
dinastias que não parem. Nesta edição vamos introduzir Naval 1º
Maio e Nacional.

Naval 1º Maio
A Associação Naval 1º Maio é um clube
da SuperLiga.
“Os homens passam, as obras ficam!” - esta
frase que Carlos Sombrio pronunciou sobre a
Associação Naval 1.º de Maio, em 1936, não
condiz com a perda irreparável do espólio que
as chamas queimaram em Julho de 1997. A “velha” Naval perdera
para sempre um vasto e rico conjunto de elementos que poderiam
contar, ponto por ponto, a história da quarta colectividade mais
antiga do país. Para contar a história do clube verde e branco da
Figueira procurámos dados históricos já que, como clube antigo,
“Naval nasce de um produto do sonho de meia dúzia de homens
ligados à pesca e demais actividades náuticas”, como escreveu
Jorge Babo. Em 1918, soldados do primeiro contigente figueirense
a participar na I Grande Guerra posaram para a fotografia. Em
fundo a bandeira da Naval com a legenda: “De bem longe não
esquecemos a nossa amiga querida Naval! França, 17-3-1918”.
O azul e branco foram as cores primitivas da Naval. “O primeiro
equipamento, até 1911, era uma camisola de meia manga com
riscas horizontais azuis e brancas e calção branco”. O estandarte
tinha o símbolo da monarquia, só após a implantação da República
surgiu o verde (com as bóias e os remos) tal como é hoje.
Ao longo da sua história pejada de glórias, a Associação Naval
1.º de Maio passou por vários locais. A sua primeira sede,
emprestada pela Sociedade Filarmónica Figueirense, foi num
armazém na Rua Direita do Monte. Apenas em 1906 a
colectividade muda para a Avenida Saraiva de Carvalho. Em 1930
a Naval instala-se no edifício da Rua da República.
Foi no salão principal que o fogo destruiu, que se organizavam
festas, convívios, se cimentaram grandes amizades, casamentos...
representações teatrais (como era o caso da peça “O Casamento
da Vasca”), saraus musicais com o orfeão, muitas vezes dirigido
pela maestro Herculano Rocha, e espectáculos de variedades com
vozes de primeiro plano da canção portuguesa, como por exemplo
Maria Clara. Ali se realizaram noites inesquecíveis, de grande
calor humano, momentos de arte e cultura, de diversão e
entretenimento. Os bailes eram para todos, principalmente para
os jovens que por ali se faziam homens e mulheres. Na biblioteca,
que adoptou o nome do escritor figueirense Carlos Sombrio,
folheavam-se livros da história da Figueira, de prosa e poesia. O
plano cultural estava perfeitamente identificado com a família
navalista. Com o incêndio na sede, perderam trofeus como a Taça
Alzira, que começou a ser disputada em 1911. Houve lágrimas e,
tal como Henrique Pinto Machado descreveu, “a Naval era como
se fosse um pai, uma mãe”. Mas o ideal navalista está aí! Defendendo as suas cores, à espera de uma sede. Já muito se escreveu
sobre a história do clube, como por exemplo um trabalho de Isabel
Duarte Silva, editado pela Câmara Municipal, mas nunca é demais
reafirmar as vitórias deste clube da Figueira da Foz. Exaltar as
suas memórias, os seus nomes, como os de António Cachola, Tó
Pinto, entre muitos outros. Do voleibol ao futebol, do basquetebol
ao tiro, os prémios sucederam-se sempre. Ainda recentemente a
equipa sénior da Naval arrecadou um dos seus mais expressivos
êxitos ao chegar quase à final da Taça de Portugal. Afinal o
operariado criou um grande clube na Figueira da Foz!
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Clube Desportivo Nacional
O Clube Desportivo Nacional é um clube
português, fundado na ilha da Madeira em 8 de
Dezembro de 1910. É muitas vezes referido
como Nacional da Madeira ou simplesmente
Nacional . A principal modalidade do Nacional
é o futebol contando com várias participações na
Primeira Liga, a principal divisão portuguesa.
Palmarés
·1 Campeonato nacional da 2ª Divisão B 99/2000
Datas Históricas
1908 “Campo do Brás” Foi neste campo que os fundadores
do Clube tiveram o primeiro contacto com o futebol. Nesta altura,
apenas a comunidade inglesa que residente na região praticava
esta modalidade. 1909 Organização do Grupo dos “Miúdos”
Nesta altura, devido ao grande interesse que o futebol despertou
na comunidade local, um conjunto de rapazes resolveram formar
um grupo para praticarem esta recente modalidade desportiva.
1910 Constituição do Nacional Sport Grupo Foi no dia 8 de
Dezembro de 1910, após uma jogo, Antonino Figueira apresentou
a ideia da criação do Nacional Sport Grupo. Nesta reunião ficou
também decidido que o “(...) uniforme passaria branco e preto no
formato das camisolas do Club Sport da Madeira.” (Figueira,
Antonino; Retalhos da História do Nacional) 1916 Grupo
Desportivo Nacional Neste ano, o então Nacional Sport Grupo
passa a denominar-se Grupo Desportivo Nacional.Devido à sua
maturidade e qualidade do seu plantel, o Nacional passa a integrar
as provas de competição. 1933 - 1944 Campeão da Madeira
Durante este período, o clube alcançou os melhores resultados
futebolísticos, permitindo assim consagrar-se Campeão da Madeira em três épocas seguidas.Em 1933-34, estreou-se no
Campeonato de Portugal, em representação da Madeira. 1941
Associação de Futebol do Funchal O clube participou
activamente na fundação da Associação de Futebol do Funchal.
1947 Campeões de Natação Dois dos seus atletas de natação,
Vasco de Abreu e José da Silva “Saca”, conquistaram os títulos de
“Campeão Nacional” e de “Recordista Absoluto de Portugal”.Neste ano participa no Campeonato Nacional de Voleibol tendo se
destacado pela superioridade da sua equipa. 1977 - 1978
Passagem à Segunda Divisão Nesta época, o Nacional ascende
à Segunda Divisão. 1987 - 1988 Subida a Primeira Divisão
1988 - 1989 Campeonato Nacional da I Divisão Nesta época
o Clube Desportivo Nacional disputou o Campeonato Nacional da
I Divisão, tendo se classificado na 10ª posição desta competição,
com 36 pontos, garantindo assim a manutenção na divisão maior
do futebol português. 1996 - 1997 Campeonato Nacional da
Segunda Divisão O Clube Desportivo Nacional disputou o
Campeonato Nacional da II Divisão B, e de uma forma brilhante
diga-se , pois conseguiu atingir o 1º lugar, com 72 pontos,
regressando assim à Divisão de Honra. 1997 - 1998 Campeonato
Nacional da Segunda Divisão Foi o ano de regresso à II Divisão
B, pois, devido à 16ª posição final , com um total de 33 pontos
conquistados, o Clube Desportivo Nacional, viu-se obrigado a
descer de divisão. 1998 - 1999 Campeonato Nacional da
Segunda Divisão Nesta época o nosso Clube obteve um 8º lugar
no Campeonato Nacional da II Divisão B, com um total de 54
pontos. 1999 - 2000 Subida a Segunda Liga Esta foi uma época
muito honrosa para o nosso Clube, obteve um total de 83 pontos,
classificando-se no 1º lugar do Campeonato Nacional da II Divisão
“B”, regressando à Divisão de Honra, que passa a ter a
denominação de II Liga. 2000 - 2001 Permanencia na Segunda
Liga O Clube Desportivo Nacional disputou a II Liga, obtendo uma
classificação de relevo( 7º lugar com 54 pontos ), pois para um
Clube que vinha de um escalão inferior, foi conseguido algo de
significativo, e que iria ter os seus maiores reflexos no ano
consequente. 2001 - 2002 Subida à Primeira LigaEste foi o
ano do regresso à ribalta do futebol português, o Clube Desportivo
Nacional volta ao convívio dos grandes clubes portugueses, pois
ao classificar-se em 3º lugar da II Liga, com 62 pontos, o nosso Clube
subiu por mérito próprio à I Liga do futebol português. 2002 2003 Super Liga De regresso ao patamar do futebol português,
o Nacional conquistou brilhantemente o 11.º lugar deste
campeonato. 2003 - 2004 4º Lugar na Superliga.Melhor posição
de sempre do Nacional nas competições nacionais de futebol. Foi
a equipa com melhor ataque em casa. Foi a equipa madeirense
com mais pontos conquistados na Superliga: 56. Adriano segundo
melhor marcador da Superliga com 19 golos.
Qualificação para a TAÇA UEFA. 25 de Abril de 2004 Primeira qualificação do CD NACIONAL para competições
europeias.16 de Setembro de 2004 - Estreia na Taça
UEFA. Estreia do CD Nacional nos grandes palcos europeus em
jogo relativo à primeira mão da primeira eliminatória da Taça
UEFA a jogar contra uma equipa da capital da Andaluzia, o Sevilha
FC.
30 de Setembro de 2004 - 1º jogo em casa para a Taça
UEFA. Em jogo relativo à segunda mão da primeira eliminatória
da Taça UEFA o CD NACIONAL jogou o primeiro encontro em
casa para a referida competição.
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BREVES
•Karagounis diz-se orgulhoso e pronto a jogar.Aí está
o prometido «número 10» do
Benfica. O grego Karagounis
já falou como jogador dos
«encarnados» e mostrou-se
orgulhoso por representar o
clube da Luz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•«Não guardo rancor às
pessoas do Benfica» (Alex)
Depois de uma boa época ao
serviço do V. Guimarães, Alex
regressou ao Benfica mas não
convenceu Ronald Koeman.
Agora no Wolsburgo, da Bundesliga, o defesa garante não
guardar rancor às pessoas do
clube da águia, mas não esconde que gostaria de ter sido
visto «com outros olhos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Cruzeiro espera resposta do
FC Porto por Leandro Apesar
de estar pouco confiante na
receptividade da proposta, o
Cruzeiro diz estar a aguardar
por uma resposta do FC Porto
quanto ao empréstimo do lateral-esquerdo Leandro, que
recentemente manifestou
vontade de regressar ao Brasil

15

Onde estás, campeão?
equipa de Ronald Koeman. De
todo inesperados, pois o ano
passado não só estavam os
encarnados no topo, com dois
triunfos, como também haviam
passado com distinção os dois
testes em que agora chumbaram. O Benfica havia ganho
na mesma Coimbra onde agora empatou e batera o Gil Vicente pelos mesmos dois golos
que agora soam a escandalosos por surgirem na baliza de
Moreira.
Mas o mais grave é que aos
males do Benfica se somam as
melhorias dos rivais. O FC Porto leva mais quatro pontos, o
Sporting tem mais os três que
domingo os golos de Liedson
valeram e o Braga segue invic-

O Sporting quebrou um enguiço de três anos nos Barreiros, o FC Porto já ultrapassou com distinção aquele péssimo início do ano passado e o
Braga - talvez seja melhor inclui-lo já nestas contas... - acertou as contas com o Penafiel e
também entrou com ritmo de
candidato ao título. Nestas
contas falta um nome, precisamente o do campeão nacional, que se arrasta no fundo da
tabela com um escasso ponto. A
má entrada do Benfica, contrastando com a estreia há um
ano de Trapattoni, supera qualquer outro acontecimento num
campeonato da Liga que apenas leva duas jornadas, mas já
vale cinco pontos de atraso à

Classificação - Superliga

to quando o ano passado tinha
dois empates. Aliás, se olharmos aos jogos que a equipa de
Jesualdo Ferreira disputou,
passou até de um ponto (empate em Leiria e derrota com o
Penafiel na época passada) para
os actuais seis. E, claro, ainda
faltam o Rio Ave que vai na
frente - fantástico regresso de
António Sousa - quando há um
ano tinha dois empates, ou o
Gil Vicente que perdera os três
primeiros jogos e agora já ganhou os primeiros dois, mas
esta dupla dificilmente manterá
a embalagem que está a revelar, pois não é todos os dias que
se deixa o Guimarães encostado às cordas ou o Benfica de
cara à banda...

Classificação - Liga de Honra

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Everton confirma contratação de Nuno Valente, está
confirmado. O internacional
português Nuno Valente assinou, este domingo, contrato
válido por três épocas com o
Everton, clube da Premier
League que pagou pouco
mais de dois milhões de euros
ao FC Porto pela contratação
do defesa-esquerdo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•McCarthy de regresso Depois
de ter falhado o jogo ante a
Naval, o avançado sul-africano
Benni McCarthy já esta integrado com o restante plantel,
mostrando estar recuperado
do estiramento na perna direita, contraído ao serviço da
selecção do seu país

Resultados
1
2
3
1
3
1
0
2
0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Carlos Martins sem limitações
Num treino marcado pelas
muitas ausências – oito jogadores estão ao serviço das
selecções -, o técnico José
Peseiro já contou com o contributo do médio Carlos Martins,
que mostrou-se totalmente
recuperado da lesão contraída durante a pré-época

1
3
1
0
1
2
2
2
1

Próxima jornada

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Petit com micro-rotura
muscular. O médio do Benfica, que se lesionou no jogo
de sábado com o Gil Vicente,
está a contas com uma «microrotura muscular na face posterior da coxa direita
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•No Middlesbrough: Saída de
Reiziger abre caminho a Abel
Xavier O internacional holandês do Middlesbrough,
Michael Reiziger, está em
conversações com um clube
do seu país, sendo que a concretizar-se a sua saída, o Boro
pode «fechar» a contratação
de Abel Xavier
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Inter de Milão entra na séria A a
golear e com Figo a titular
Figo estreou-se este domingo pelo Inter de Milão e logo com a
titularidade e uma vitória concludente (3-0) sobre o Treviso. A
figura do jogo com o avançado Adriano, que fez um hat-trick e
deixou bem evidente que continua em grande forma, preparado
para uma época recheada de golos. Uma notícia que não será a
melhor para o F.C. Porto, adversário dos milaneses na Liga dos
Campeões.
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Curiosidade
Olhando à classificação, este ano não há equilíbrio: estão cinco
equipas com seis pontos e outras tantas a zero. Mas, mais do que
olharmos aos intrusos no topo, bastará reparar nos nomes do fundo
da tabela para verificar que alguns apenas estão a entrar de pé
esquerdo. Sobretudo o irreconhecível Guimarães, também um
pouco o Leiria e o Penafiel, enquanto o Marítimo se pode lamentar
de um calendário pouco amigo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LIGA MILIONARIA
Já sem a companhia do Sporting, que tinha sido eliminado pela
Udinese, Benfica e FC Porto, as duas equipas portugueses
presentes na fase de grupos da Liga dos Campeões, não se podem
queixar da sorte, apesar de terem de encarar esta etapa com
algumas cautelas. O Manchester United é claramente o mais
temível dos adversários dos campeões nacionais, numa equipa
onde Cristiano Ronaldo é a sua principal estrela. Mas atenção ao
Villarreal, agora sem o ex-benfiquista Armando Sá, mas com o tão
desejado pelo FC Porto Kromkamp, que volta a Portugal depois de
ter defrontado o Sporting. Já o Lille é a imagem do seu treinador,
Claude Puel, mas não se apresenta como um adversário temível,
longe disso.
O FC Porto, que só não entrou no sorteio no Pote 1, o dos mais
fortes, porque a UEFA se lembrou, à última hora, de convidar o
Liverpool a defender o título conquistado na época passada,
começou a ver a vida a andar para trás quando foi parar o grupo
onde já estava o Inter, a nova equipa de Figo. Mas a chegada do
Glasgow Rangers, campeão escocês, e muito menos o vencedor
do título eslovaco, o Artmedia Bratislava, servem para desanimar
quem pretende seguir para os oitavos-de-final da Liga dos
Campeões. Curiosamente, se o Benfica não tem de jogar em Lille,
já que o encontro com os franceses está marcado para o Estádio
Saint-Denis, local da final da Liga dos Campeões, o FC Porto
também não tem de se preocupar com o apoio dos adeptos do Inter.
Isto porque os “nerazzurri” têm de cumprir mais três jogos de
castigo devido aos incidentes ocorridos na época passada, no jogo
com o Milan, a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da
Liga dos Campeões. O lançamento de petardos, alguns deles a
acertarem em cheio no guarda-redes Dida, levaram a UEFA a
punir o Inter, podendo o castigo aumentar para seis jogos se durante três anos os seus adeptos voltarem a provocar desacatos.
Além do Benfica e do FC Porto, mais alguns portugueses estavam
directamente interessados no sorteio de ontem. O Chelsea da forte
legião portuguesa comandada por José Mourinho terá de medir
forças com o Bétis, o Anderlecht e o Liverpool, isto porque o critério
geográfico que impede o confronto de equipas do mesmo país não
se aplicou neste sorteio pelo facto de o campeão europeu surgir
como participante especial. De saída do Chelsea, Tiago, agora no
Lyon, irá defrontar o Real Madrid, o Olympiacos e o Rosenborg,
Deco terá pela frente Vidigal. Do grupo do Barcelona e da Udinese
fazem ainda parte o Panathinaikos e o Werder Bremen
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Uma corrida sem público Meaghan Benfeito campeã
ORIOL SERVIA da Newman/Haas, o maior em MONTREAL

E foi assim, mais um fim de
semana passado na integra,
neste fabuloso Circuito Gilles
Villeneuve, na Ilha Notre-Dame. O público, o qual esperávamos em maior número, não
deixou, no entanto de estar
presente, dando largas ao seu
prazer, ao tirar uma fotografia,
ou a pedir um autografo, a este
ou aquele piloto, estes sempre
disponíveis. Antes de falar da
corrida, quero de uma forma
bem particular felicitar todos
quanto trabalham nesta Série,
pois os acessos oferecidos a
todos os membros da média
são bem diferentes dos que
possuímos na Fórmula 1. Um
bravo para eles.
E passemos então ao relato
desta, que foi a 12ª prova da
época da Série Champ-Car, e
aonde Oriol Servia, da equipa
Newman/Haas Racing, disputando a sua 93ª corrida na
Champ-Car, saboreou a primeira vitoria, aqui no Molson
Indy de Montreal, depois de
uma controversa, aonde os
comissários da prova tiveram
de ordenar ao alemão Timo
Glock “Rocketsport” de deixar
passar Oriol Servia, pois este
tinha rodado pelo exterior da
pista. Timo Glock, que se apoderou da primeira posição
quando a bandeira amarela se
fez mostrar em todo o circuito,
após o acidente do brasileiro
Ricardo Sperafico, proibindo do
mesmo a entrada aos pits de
todos os concorrentes. “Eu
estava furioso, pois esperava a
todo o momento que os oficiais
fizessem alguma coisa, caso contrário, seria muito difícil de
ultrapassar Glock. Estou felicíssimo, não somente por mim,
mas por toda a equipa”, dizianos no final o vencedor da
corrida Orial Servia.
O segundo lugar coube ao
re-cruta da equipa Rocketsports, Timo Glock, este jovem
de 23 anos que se estreou
na modalidade em Long
Beach este ano, e que, no momento não possui mais que dez
participações na Champ-Car. O
pódio ficou completo com o terceiro lugar do britânico Justin
Wilson da Rusport que conseguiu ser mais rápido que o
detentor da “pole- posição” e
actual comandante na classificação de pilotos, Sebastian
Bourdais da Newman/Haas
Racing, ele que havia conquistado as últimas três provas da
Série.
Alexandre Tagliani, do
Team Australia Racing, terminou a prova num precioso
quinto lugar. “Foi bastante
positivo ter terminado nos cinco
primeiros, marcamos 20 ou 21

pontos e ao mesmo tempo, reduzimos a vantagem que nos separa de Mario Domingues e A.J.
Allmendinger, e não podemos
esquecer que estamos em sétimo
lugar no campeonato”. Em entrevista que nos concedeu A.
Tagliani disse-nos: “Deveríamos ter mudado de motor antes
da corrida, pois este já estava
com muita quilometragem. A

Québec, seguido do actual
Campeão da Série Michelin, Steven Laporte, também do
Québec e em terceiro lugar,
vindo de Ontário, Alex Penfold.
Quanto ao nosso amigo e comentador desportivo Didier
Schraenen, terminou a prova
em quinto lugar. Um bravo a
todos.
Na Série DM1, tivemos o

nos Jogos do Canadá

Meaghan Benfeito tem o tecido de uma
campeã e foi evidente na quinta-feira 18 de
Agosto a noite quando ganhou a medalha de
ouro nas competições de mergulho dos Jogos do
Canadá.
A mergulhadora de Montreal ocupava a
segunda fila depois das quatro primeiras voltas
e arrancou a vitória a jovem Rachel Kemp, da
Colômbia-Britânico, colhendo 81,60 pontos ao
seu quinto mergulho. “Gosto de ter a pressão
mas às vezes,” aquilo torna-me demasiado tenso
“,”feliz de ter sido à altura”.
Meaghan, que tinha ganho a medalha de
bronze ao trampolim de um metro na véspera,
totalizou 464,40 pontos para preceder Kemp,
que tem apenas 12 anos e que é a mais jovem
mergulhadora a ganhar uma medalha na
história dos Jogos.

partir da 31ª volta, comecei a
sentir que a evolução do motor
não era a mesma, por essas razões limitei-me a conservar o
meu quinto lugar”.
E para completar os seis primeiros, vem o nosso amigo e expiloto da Fórmula 1, Cristiano
da Matta, da PKV Racing com
o qual trocamos durante estes
dias vários sujeitos, não somente relacionados a Série ChampCar, como também a F1. Da
Matta, que honestamente nos
disse se sentir mais feliz na
Champ-Car que na F1. Depois
de lhe termos perguntado se
tinha saudades da F1, dissenos:”De forma alguma… Eu já
estava cheio desse mundo, aonde
existe uma especulação enorme
entre os pilotos, tentando todos
levar a melhor entre si, mesmo
fora das competições”... e qual o
piloto que lhe deixou mais
saudades na F1? Sem hesitar
respondeu: Olivier Panis... E o
mais indesejável? Michael Schumacher... “Como sabe, a nossa
equipa ainda não é das mais
fortes, mas tem um pessoal bastante bom e que quer trabalhar,
o que à partida é um grande
impulso para a realização dos
nossos objectivos. Para o ano
próximo, certamente voltaremos ainda mais fortes. Eu gosto
muito de pilotar nesta Série,
pois tem uns circuitos impecáveis e o pessoal é bastante diferente” dizia-nos o simpático
Cristiano da Matta, falando-nos
da corrida.
Na Série Honda Michelin
Challenge-Montreal Indy, o
vencedor da prova foi Kuno
Wittmer, natural de Hudson,

DRIFTING, o qual contou com
a presença de cinco pilotos
profissionais entre os quais se
encontra um Português, MARCO SANTOS, 27 anos de idade,
natural das Caldas da Rainha,
mas residente em Montreal.
Pilota um Nissan 240 SX 1991,
altamente modificado e conta
já quatro anos de experiência,
dois dos quais como profissional. Encontramos o Marco,
um jovem bem disposto, que
nos explicou o que era o Drifting, modalidade esta, sinceramente, até agora desconhecida por nós. “Bom isto de Drifting é conseguir pilotar o carro,
todo ele em descontrolo, mas ao
mesmo tempo controlado pelo
piloto. Fazemos nuvens de fumo
nas nossas acelerações, vários
ziguezagues, tudo isto a altas
velocidades, proporcionando um
verdadeiro espectáculo. Não
aconselho, no entanto, aos mais
jovens a fazê-lo nas estradas, pois
é realmente perigoso. Tenho
como objectivo poder participar
em várias provas nos Estados
Unidos, em Drifting”. Pois que
todos os teus sonhos se tornem
realidade, são os votos de toda
a equipa de A VOZ de PORTUGAL.

Os seus quatro primeiros mergulhos deramlhe 59,64 pontos, 47,52 pontos, 52,20 pontos e
51,84. “Não esperava ganhar,” confiou Meaghan Benfeito. Tinha errado quatro mergulhos.
“Geralmente, guardo o meu melhor
mergulho para o fim”.

Resultados Finais deste
Molson Indy 2005
1º Oriol Servia
2º Timo Glock
3º Justin Wilson
4º Sebastien Bourdais
5º Alex Tagliani
6º Cristiano da Matta
7º Jimmy Vasser
8º Paul Tracy Forsyth
9º A. J. Allmendinger
10º Mario Domínguez
Próximo encontro a 4 de Setembro no GRANDE PRÉMIO
de ITÁLIA, em Monza. Até lá,
sigam como sempre o nosso
conselho amigo: sejam prudentes nas estradas. No AR e
para seguir a F1, escute os meus
comentários na RÁDIO CLUBE MONTREAL, a sua Rádio
24 horas por dia, na sua companhia e... na sua língua.

2005-08-31.pmd

16

8/30/2005, 5:48 PM

foto PC

