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44 anos ao serviço da comunidade

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

MAÎTRE CARROSSIER

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop. Elvis Soares

(514) 389-0606

4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4

«Portugal é um
país pobre com
vícios de rico»
A APEL considera que a despesa das famílias com os livros representa uma pequena percentagem,
mas a Confederação Nacional de
Pais avisa que a educação não pode
andar ao sabor do negócio dos
livreiros e lamenta que um país
pobre como Portugal tenha «vícios
de rico». As conclusões do estudo
da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) sobre os

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

Lançamento da

OPERAÇÃOSOLIDARIEDADE
PORTUGAL EM MONTREAL

Miguel Felix

Sara Franco no festival ritmos do mundo
Sylvio Martins
Este ano ainda vamos ter o prazer
de vos apresentar a segunda edição
em Montreal do Festival dos Ritmos
do Mundo com uma formula igual
ao ano passado mas com muito mais
variedade e mais accesivel ao público montrealense.
Hoje, Portugal estará bem representado com uma voz portuguesa
muito “Jazzy” com a Sara Franco
que vai actuar no dia 7 setembro de
2005 às19H30 na “Maison du Jazz”,
situado 2060 rue Aylmer.
Convido-vos a ir porque vale a
pena.
Ver pág. 2

Cont. na pág. 2

De regresso...
Luisa Querido
Aproveito para informar que a
primeira emissão foi filmada no
Boul. St-Laurent e passará na
próxima quarta-feira, dia 7 de
Setembro pelas 20 horas. Espero
poder contar com a vossa presença todas as quartas feiras as 8
horas da noite no canal CH Montreal. À partir do 14 de Setembro
uma crónica intitulada “Açores”,
será apresentada todas as semanas, (com a participação de açorianos da comunidade) outras
crónicas, como saúde, leis, moda
etc. farão parte da nossa programação mas serão apresentadas
alternadamente.
Conto com a vossa participação.
Obrigada e até quarta-feira dia 7.

Nesta edição
Apanhados
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Entrevista em Destaque
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Uma tradição que se impôe... P.09
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P.14
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P.16
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Mais de 273 mil desalojados

Foi no dia 2 de Setembro 2005, em
Montreal, que teve lugar uma conferência de imprensa para anunciar a
Operação Solidariedade Portugal.
Esta iniciativa foi lançada pela Isabel
dos Santos que mobilizou vários membros da nossa comunidade portuguesa. Esta Operação tem por objectivo de
recolher fundos que vão servir às
operações para repovoar as matas das
zonas afectadas pelos fogos do norte de
Portugal.
A conferência da imprensa teve
como interveniente o cônsul-geral de

Portugal em Montreal, Carlos Oliveira,
o senhor padre José Maria Cardoso, a
presidente do bairro Plateau MontRoyal, Helen Fotopulos e o vicepresidente do conselho executivo da
câmara de Montreal, Michel Prescott.
A sra. Helen Fotopulos, anunciou que
o conselho municipal adoptou uma
resolução de apoio técnico. A Câmara
municipal já entrou em contacto com
o Consulado de Portugal em Montreal. Os organizadores da Operação
Solidariedade Portugal pedem que os
Cont. na pág. 2

A destruição deixada pela
passagem do furacão Katrina
provocou mais de 273 mil
desalojados, actualmente
acolhidos ou prestes a ser
abrigados em 16 Estados. Os
desalojados estão actualmente espalhados por 16 Estados,
incluindo o de Luisiana, o
mais fustigado pela passagem
do furacão, que deixou cerca
de 80% da cidade de Nova
Orleães debaixo de água. Nas partes menos afectadas pelo Katrina no
Luisiana foram instalados acampamentos, onde actualmente estão abrigadas
cerca de 50 mil pessoas. O Estado vizinho do Arkansas acolhe igualmente
50 mil sinistrados. Os Estados da região, todos no sul dos Estados Unidos,
garantem abrigo aos sinistrados casos como o do Mississipi, também afectado
pela passagem do furacão, que acolhe 13 mil pessoas, do Tennessee (12 mil)
ou do Alabama (10 mil). Centenas de milhares de pessoas que fugiram à
subida das águas ou abandonaram as suas casas destruídas conseguiram
alojar-se pelos seus próprios meios em hotéis ou em casa de familiares. Só no
Estado do Texas estarão 100 mil pessoas nessa situação. Oklahoma, Colorado, Florida, Geórgia, Illinois, Michigan, Missouri, Utah, Virgina Ocidental
e Distrito de Columbia também acolhem neste momento os deslocados.
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UTL - UNIVERSIDADE
DOS TEMPOS LIVRES 2005 - 2006
CURSOS
1- Histórias da História – Prof. Barros
2- Pintura e arte tradicinal
a.- Sr. Francisco Andrade (óleo)
b.- Sra Helena Agostinho (aguarela)
c.- Arte tradicional dos Açores – escama de peixe, miolo de
figueira e bandeiras do Espirito Santo
3- Tuna d’oiro- Gr. coral de musica tradicional portuguesa - D.
Filomena
4- Viola – Pe. Lourenço
5- A Nossa Memória - Contadores de histórias e lendas– D.
Isabel Faia – D. Manuela Neves- D. Luisa Calado 6- Saúde e bem estar– coordenadora – D. Francisca Marques
a.saúde e prevenção-aliemtação e podologia-enfermagem –
D. Julieta Tavares
b.Exercícios e problemas articulares -D. Francisca Marques
c.Club de marcha -D. Francisca e D. Julieta
d.Gerontologia e toxicodependência - Virgilio de Jesus
Duarte
7-Etiqueta e boas maneiras- D. Francisca Marques
8-Portugal à mesa – Sr. Laranjo
9-Inglês – C. E. M – 4 cursos
10-Francês
11-Português
a. Português - expressão escrita e oral – Benjamim Silva
b. Português para estrangeiros
i. Nivel 1 – D. Odete Claúdio
ii.Nível 11 – D. Cristina Almeida
12– Explicações de Matemática – 10º ano sec. Quatro –
Barros
13– Sala de estudo – Secundário – Carrefour Lusophone
14- Alfabetização de adultos
15- Relação pais filhos – Aos sábados para os pais dos alunos
da escola
16- Curso de Ciências Religiosas – vários convidados
NB- Os cursos de inglês começam a 13 de Setembro
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Lançamento da operação
solidariedade Portugal em Montreal
fundos sejam enviados à Cruz
Vermelha canadiana. Este organismo será responsável pela
distribuição dos fundos aos
organismos trabalhando em
Portugal sobre esse desastre
florestal. As pessoas que desejam oferecer um dom, devem
fazer um cheque no nome da
«Croix-Rouge canadienne» e o
enviar ao: 6, place du Commerce, Montreal Qc, H2E 1P4.
Os cheques devem indicar um
nome e uma morada de volta
para obter um recibo. Poderá
também fazer um dom comu-

nicando com o centro de chamada da Cruz Vermelha ao 1
(800) 418-1111 ou na Caixa de
Economia dos Portugueses de
Montreal situado no 4244 boul.
St-Laurent e depositar na conta
40126.
Dos dois casos, devem dizer
que os dons são destinados
para Portugal. A Operação de
Solidariedade Portugal acabará no dia 30 de Novembro de
2005, e haverá uma apresentação das contas sobre a destinação dos fundos, que será
publicada. Este ano, os fogos de

Cont. da pág. 1
floresta em Portugal são os
piores dos últimos três anos,
com 180 000 hectares em cinzas. Já morreram quinze pessoas, a maior parte bombeiros.
A gravidez dos fogos pode
explicar-se pelo facto que Portugal conhece a sua pior vaga
de secura, desde 1945. Portugal perdeu em três anos perto
30% da sua floresta por causa
dos fogos. Estes fogos têm um
custo estimado de 300 milhões
de euros.

«Portugal é um país pobre com vícios de rico»
manuais e scolares, divul-gado
esta terça-feira, são contestadas pela Confederação
Nacional de Associações de
Pais. Albino Almeida diz que
existem manuais escolares em
demasia que servem durante
poucos anos e são feitos com
materiais muito caros.
O dirigente diz que a educação está à mercê dos negócios dos livreiros e que Portugal
é um país que vive acima das
possibilidades.
«Não podemos ser um país de
pobres com vícios de ricos.
Outros países mais ricos que o
nosso têm um manual produ-

zido em capa dura e folhas em
papel reciclado», adianta. «Defendemos uma duração dos
manuais para além dos três
anos, porque são os manuais
que entram de novo que têm os
preços mais altos, de forma que
a factura para as famílias por um
bem que é importante na educação é elevadíssima», acrescenta. Albino Almeida lança
ainda um apelo ao Executivo:
«Educação não pode servir um
negócio que tem de ser revisto.
O Governo tem de ter a coragem de produzir sem alterar a
qualidade pedagógica e científica, que às vezes deixa a

Cont. da pág. 1
desejar, mas que não deve
custar tanto às famílias nem ao
próprio Estado». O responsável
da Comissão do Livro Escolar
da APEL garantiu, esta terçafeira, que os manuais escolares
não estão mais caros do que
em anos anteriores, estando os
seus preços congelados desde
2002. A APEL alertou também
para o risco de o mercado do

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU
DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUSACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LACARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE
JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

livro escolar vir a ser controlado por grupos estrangeiros, o
que poderá levar ao desemprego de milhares de profissionais portugueses. A crise na
área da edição escolar poderá
impedir as pequenas editoras
nacionais de resistir aos grandes grupos estrangeiros. Neste
caso, explica a APEL, os manuais escolares e demais materiais educativos, que devem
serão concebidos em Espanha
e Inglaterra, passando os professores e alunos a trabalhar
com meras adaptações e traduções de originais usados
naqueles países. (TSF)

4510, Cartier

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus45

angle Mont-Royal

527-8701

Vencedores
das rifas da
nossa senhora
do Monte

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
Tel.: (514) 849-9966

4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

Pimeiro prémio: Isabel Oliveira. Secundo prémio Gabriel
Brouillette. Terceiro prémio
Maria Teixeira. Quarto prémio
Henrique Laranjo. Quinto prémio Nancy de Melo e finalmente o sexto prémio Vasco
Rodrigues.
Obrigado a todos que compraram as rifas, a presidente
Teresa Rodrigues.
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The Voice of Portugal
4231, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
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1-866-684-1813
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le 25 avril 1961
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Carta aberta da Deputada de
Fabre, Michelle Courchesne
Laval 30 de Agosto - O candidato à presidência do Parti Québécois, senhor André
Boisclair, anunciou ontem aos contribuintes
do Québec e ao seu governo, a sua posição
no dossier das negociações dos sectores
público e para público. Segundo ele, o
governo deveria responder favoravelmente
às exigências sindicais, quer dizer, pagar os
aumentos salariais reclamados e as exigências ligadas à equidade salarial. Lembremos que isso representa uma factura de 6
biliões e 700 milhões de dólares em três anos,
ou seja, quatro vezes mais que a capacidade que os contribuintes
têm de pagar. O governo propõe 3,2 biliões de dólares em seis
anos, soma que se juntará à massa salarial de 27 biliões,
representando mais de metade do orçamento do Québec.
Devemos assim compreender, que o antigo ministro do governo
pequista, já esqueceu a amplitude dos desafios orçamentais com
que é confrontado o governo do Québec. Não podemos censurar
o senhor Boisclair de visar unicamente o futuro porém, que me seja
permitido recordar-lhe, um passado marcado por decisões que
não tiveram o mesmo sentido que as suas recomendações de
ontem. Não foi o Partido que ele deseja dirigir, que acordou
aumentos de salários à Função Pública antes do Referendo de
1980, para cortar 20% no cheque do ordenado dos mesmos
empregados do Estado dois anos mais tarde? Não foi um governo
pequista que sob a direcção de Lucien Bouchard, exigiu sacrifícios
aos mesmos empregados, na intenção de restabelecer o défice
orçamental a zero? O alcance do défice zero será um objectivo
nobre quando sobre os pequistas e uma preocupação secundária
quando sobre os liberais?
Talvez que o senhor Boisclair já esqueceu os cortes de 1982, mas
não poderemos desculpá-lo de ter sido plenamente solidário dos
governos Bouchard e Landry. Em 1997, o governo do Parti
Québécois, absorveu dois biliões dos fundos públicos no
empreendimento da passagem à reforma, de 37 000 empregados
do Estado. Um erro que pagamos ainda hoje. Como membro do
antigo governo, poderá o senhor Boisclair ignorar que pagamos
oito biliões de dólares de interesses por ano pela dívida de 115 biliões
de dólares, a mais elevada no Canadá? O senhor Boisclair não
propõe portanto nada melhor à população do Québec, que
aumentar ainda mais o fardo desta dívida. A solução milagrosa
avançada pelo candidato pequista, através da separação do
Québec para regularizar a questão do desequilíbrio fiscal, afim de
satisfazer as exigências exageradas das organizações sindicais,
esclarece-nos perfeitamente, sobre as prioridades de um partido
político totalmente desligado das verdadeiras esperanças dos
cidadãos. Gostaria de ver o senhor Boisclair demonstrar a mesma
solicitude para com os contribuintes, que a que defende para as
grandes organizações sindicais.
Michelle Courchesne
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Situação complica-se em Mação
e Gavião
TSF
O incêndio que deflagrou no
concelho de Mação alastrou-se ao
concelho vizinho de Gavião, colocando aldeias e a vila de Belver em
perigo. O vento forte revela-se como
a maior dificuldade dos bombeiros
no combate às chamas.
O fogo que começou ao início da
tarde, no concelho de Mação alastrou já ao concelho vizinho de Gavião e ameaça várias aldeias e a
vila de Belver.
Em menos de uma hora, as chamas propagaram-se a grande
velocidade, uma situação que, segundo Pedro Carvalho,
comandante dos Bombeiros de Santarém, ficou a dever-se ao
levantamento de vento muito forte. Segundo aquele responsável,
o incêndio eclodiu em Vale da Abelha , na direcção da A23, e
progrediu com grande violência para sul, ameaçando as aldeias
de Torre Fundeira e Torre Cimeira e também a vila de Belver.
Ouvido pela TSF, António Martins, presidente da Câmara de
Gavião explicou que o incêndio lavra, na encosta de Belver, muito
próximo da vila.
Segundo este responsável, as chamas estão fora de controlo e,
perante os difíceis acessos, é complicado prever quando a situação
vai estar controlada.
Incêndios no resto do país
No distrito de Santarém, um incêndio lavrava em Cimo dos
Ribeiros, concelho de Sardoal (distrito de Santarém), mobilizando
o maior número de homens: 205 homens, auxiliados por 59
viaturas.
No distrito de Castelo Branco,
um incêndio em Sarzedo, concelho da Covilhã, estava a ser combatido por 62 efectivos, auxiliados por
15 viaturas e seis aeronaves.
No distrito da Guarda, um fogo
lavrava em Terrenho, concelho de
Trancoso (Guarda), e estava a ser
combatido por 10 homens, auxiliados por duas viaturas.
Já o fogo que lavrava na Quinta
da Moreirola, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, estava
a ser combatido por 44 efectivos,
auxiliados por 11 viaturas e três
aeronaves.
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“Temos de fugir daqui”
Dois repórteres do New York
Times, Jim Dwyer e Kevin
Flynn, recolheram mais de 14
mil testemunhospara reconstituírem o que se passou no interior das torres do World
Trade Center durante os 102
minutos mais dramáticos da
história recente dos EUA. O
livro que condensa a investigação é lançado esta semana
em Portugal pela Presença.
Dele publicamos excertos do
primeiro capítulo. “Viu uma
bola de fogo a escapar-se do
poço de um dos elevadores. As
pessoas à sua volta atiraram-se
para o chão. Kravette ficou
paralisado e viu a chama regredir” jim dwyer kevin flynn
8.46 h,Torre NorteUma bomba, pensou Dianne DeFontes,
logo que conseguiu recomeçar
a pensar. Às 846:30, um impacte tinha-a feito cair de uma
cadeira do escritório de advogados situado no 89.º andar da
torre norte, o Edifício 1 do
World Trade Center. Embora
ela a tivesse trancado, a porta
escancarou-se. Noutra parte do
andar, Walter Pilipiak tinha

DN
acabado de abrir o escritório
da Cosmos International, uma
agência de seguros de que era
presidente. Akane Ito tinha-lhe
sentido os passos e levantara a
cabeça para o cumprimentar.
Antes que Pilipiak conseguisse
pronunciar “Bom dia”, sentiu
uma espécie de pancada no
pescoço e foi atirado contra a
parede. Akane Ito foi bombardeado com placas do tecto.
Passados instantes, recuperado
o fôlego, ambos pensaram numa bomba.Instalada na extremidade sudoeste do 89.º piso, a
MetLife, uma companhia de
seguros, dispunha de 930 metros quadrados. Após o embate
inicial, Rob Sibarium sentiu
todo aquele espaço a curvar-se
quando a torre pendeu para
sul, numa inclinação de que
parecia nunca mais recuperar.
Contudo, lentamente, voltou a
endireitar-se. Algo teria acontecido no outro edifício, pensou
Sibarium. Uma explosão.Mike
McQuaid, o electricista que
estava a instalar alarmes contra
fogo, tinha a certeza de saber o
que acontecera o estoiro de um

Filomena Gouveia LL.B .
AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704
Montreal, Québec H2Y 2W8
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gravidez não lhe saía da cabeça; ultrapassava em importância o exame que teria nessa
noite na faculdade e ela tinha
estado a lamuriar-se. Isso queria dizer que tinham muito que
conversar.- Oh, meu Deus...! exclamara, e Louis não ouviu
mais nada. Tinha escorregado,
pensou, e puxado o fio do telefone, desligando a ficha.Ainda
mais acima, no 106.º piso, Howard Kane, o director financeiro do Windows on the
World, estava a falar ao telefone
com a esposa, Lori. Kane deixou cair o telefone, ou assim
pensou a mulher, por causa dos

para a linha de emergência da
Polícia. Precisava que Abigail
fizesse a ligação para o 911 em
vez dele. A bomba talvez tivesse
explodido na casa de banho.
Noutro pequeno-almoço, numa
pastelaria situada uns 400
metros abaixo do Windows on
the World, o antigo director do
departamento de comércio
internacional, Alan Reiss, não
ouvira, sentira ou vira fosse o
que fosse. Estava sentado de
costas para a janela que dava
para a praça interior. De súbito,
uma das directoras da Administração Portuária, Vickie
Cross Kelly, ao passar junto ao
ombro de Reiss encostado à
janela, chamou-o- Deve ter
acontecido qualquer coisa. As
pessoas estão a fugir pelas arcadas.Reiss voltou-se. Viu pessoas
aterrorizadas, a correr em
todas as direcções. Pensou que
o caos fora desencadeado por
algum louco a empunhar uma
arma.Em 1993, Reiss acabava
de abrir a porta do gabinete da
cave quando a furgoneta armadilhada pelos terroristas explodiu apenas a 45 metros dele.
Mais tarde, fez parte da comissão que dotou as torres de melhores sistemas de evacuação.
Segundo a doutrina prevalecente no WTC, as bombas
eram consideradas ameaças
que podiam causar estragos
localizados. Não se previa que
provocassem um cataclismo.
Depois de subir um lanço de
escadas, Reiss pensou que um

virada a norte, pelo que viu o
avião a deslizar pelos ares, a
voar direito à torre. Sabia que
atingira o edifício num ponto
acima da sua cabeça, só não
sabia a que distância. Na realidade, a asa mais baixa rasgou o
tecto do 93.º piso, enquanto a
asa direita cortou o chão do
98.º; no momento em que Patricia Massari estava a falar ao
marido do teste de gravidez.
Para centenas de pessoas que
estavam nos andares superiores da torre norte, a morte
apareceu sob a forma de um
estrondo aterrador. Os restos
mortais de um homem que
trabalhava na firma Marsh &
McLennan, a seguradora que
ocupava os pisos 93.º a 100.º,
foram encontrados a cinco
quarteirões de distância da
torre. O Voo 11 da American
Airlines terminara de encontro
aos escritórios da empresa. O
impacte provocou a morte de
muitos funcionários que nunca
chegaram a saber o que os
atingiu.O Voo 11 embateu no
Edifício 1 do WTC, a torre
norte, à velocidade de 730
quilómetros por hora; percorreu a ilha de Manhattan a todo
o comprimento, 23 quilómetros
de norte para sul, em menos de
dois minutos. No momento do
choque com a fachada norte, o
movimento para diante foi interrompido. O avião desfez-se.
Pedaços emergiram da fachada sul da torre, do lado oposto à
colisão. Parte do trem de aterra-

sons, clamores e alarmes, os
sinais de ansiedade, mais do
que as palavras exactas, que
lhe encheram os ouvidos. Talvez ele tivesse tido um ataque
cardíaco. A seguir ouviu uma
mulher gritar - Oh, meu Deus,
estamos fechados - enquanto o
marido apenas gritou: - Lo-ri!
Depois, outro homem pegou no
telefone e disse - Há um incêndio. Temos de ligar para o
911.Da sala do Windows on the
World onde se realizava a conferência, Caleb Arron Dack,
um consultor de informática,
telefonou à mulher, Abigail
Carter, através do telemóvel. Estamos no Windows on the
World. Explodiu uma bomba explicou. Não conseguia ligar

camião armadilhado tinha
explodido em qualquer ponto à
volta do Trade Center. Já não
trabalhava na cave, como acontecia em 1993, e, por breves
momentos, tentou imaginar
quem teria já chegado ao seu
local de trabalho, no 88.º andar
da torre norte. Lá em cima
ninguém tinha ilusões acerca
de um carro armadilhado. Logo que Gerry Gaeta, um membro da equipa que fiscalizou os
projectos de construção do
Trade Center, conseguiu encontrar palavras, gritou “É uma
bomba, temos de fugir daqui”.
De uma janela do 61.º piso na
torre norte, Ezra Aviles viu
tudo. Sabia que não se tratava
de uma bomba. A sua janela era

gem foi encontrado a cinco
blocos. O combustível incendiou-se e espalhou-se pelo ar,
como se continuasse a voar na
direcção que trazia, mesmo
sem o avião. Grande parte da
energia gerada pelo choque do
avião em movimento propagouse em ondas sucessivas pelo
esqueleto da torre norte. As
ondas foram transmitidas ao solo
firme em que assentavam os
alicerces, rolaram para o oceano
e ao longo do rio Hud-son. O
impacte foi registado pelos
instrumentos instalados no
Observatório Lamont-Do-herty,
da Universidade de Columbia,
em Palisades, 35 quiló-metros a
norte, e gerou sinais durante
doze segundos. A terra tremeu.

transformador de qualquer
casa de máquinas, algures,
abaixo do 91.º piso. Só uma
explosão do género seria capaz
de fazer que o edifício estre-

98.º andar da torre norte, para
Marsh & McLennan, um grupo
segurador e financeiro; frequentava a universidade em
regime nocturno. O teste de

mecesse com tanta violência.
No átrio, Dave Kravette, depois
de terminada a conversa com a
mulher por causa da entrega
do jornal, acabara de descer do
escritório da firma Cantor Fitzgerald para receber os seus
convidados. A poucos passos do
elevador ouviu um estrondo
tremendo, que lhe pareceu ser
a queda de um dos elevadores.
A seguir, viu uma bola de fogo
a escapar-se do poço de um dos
elevadores. As pessoas à volta
dele atiraram-se para o chão.
Kravette ficou paralisado e viu
a chama regredir por si mesma.”Atirou-me com o telefone”,
recorda-se Louis Massari de ter
pensado. A mulher, Patricia,
tinha estado a informá-lo de
que comprara um segundo
teste de gravidez. O primeiro,
feito pela manhã, tinha resultado positivo, o que fora uma
surpresa. Patricia trabalhava
como analista financeira, no
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Apanhados
Que pensa da FPTV?

Dina
Este canal é mais ou menos bom, mas pelo
preço a pagar (15$ por mês, mais a caixa,
e mais os canais de base) não vale a pena.

5

Maria
Este canal é muito bom, tem notícias de
Montreal, de Toronto, de Portugal, dos
Açores e da Madeira.

Mudar de vida

Alta Quê?

Um Alegre triste
Augusto Machado

José António Lima

Rui Costa Pinto

Manuel Alegre, poeta e deputado socialista
desistiu da sua candidatura a Presidente da
República por falta de apoio do seu próprio partido.
E declarou não apoiar a candidatura de Mário
Soares criticando veementemente o sistema
partidário. O poeta acredita que a possível eleição
do Ex-Presidente da República, agora com 81 anos
de idade, não é bom para a Democracia nem para
a República. Mário Soares ignora as críticas do seu ex-amigo e na
semana passada anunciou a sua terceira candidatura a Belém,
duas décadas após a sua primeira eleição. O velho leão, apresentando-se bem disposto, declarou estar em boa forma física e
mental e em condições para se candidatar a Presidente da
República. Soares apresenta-se mais uma vez como sempre foi.
“Cândido” e frontal: “Sou um socialista e a minha primeira
finalidade é unir os portugueses. Desejo um futuro melhor e mais
tranquilo, justo e, sobretudo, equitativo”, anunciou no seu
discurso. Tal como quase há 20 anos, depois da sua primeira vitória
presidencial, Soares continua a apresentar-se como o Presidente
do povo. Mário Soares que nos últimos dez anos não parou de
reflectir: leu, viajou, fez conferências, escreveu livros, foi deputado
europeu, presidente de várias comissões e líder da fundação que
leva o seu nome e que o erário público financia, agora apenas
espera a possível candidatura de Cavaco Silva (PSD), o seu
próximo adversário. Soares minimiza o passar do tempo e divertese com os seus 81 anos. No dia em que anunciou a sua candidatura,
perante uma plateia que parecia mais envelhecida do que o próprio
candidato, “será, seguramente, um estímulo para todos os idosos
que recusam morrer antes da sua hora”, gracejou.
Entretanto, há quem afirme que a candidatura de Manuel
Alegre por mais reducente que fosse, tinha em si a capacidade de
despertar o “interesse” dos portugueses num ponto essencial: o
regime como disse o próprio Alegre, está em perigo. Os partidos
não têm a confiança dos portugueses e os políticos ainda menos.
Uma democracia que não se renova, e um sistema político que não
capta e promove líderes capazes e carismáticos, está mais que
velho e moribundo. Entre Soares, obrigado a sair da reforma
(ainda há dois meses este afirmava ser “uma loucura” a sua
terceira candidatura a Belém) e Sócrates, um jovem primeiroministro, que está a fazer a sua aprendizagem profissional no local
de trabalho, é um deserto. Líderes da oposição não existem.
António Guterres e Durão Barroso, os sucessores de Soares e
Cavaco, abandonaram o barco – encontraram outras pastagens
mais verdejantes. Isto faz-nos lembrar que sempre que um “idoso”
foi obrigado a assumir a chefia do Estado por falta de gente mais
nova seguiu-se o inevitável: Caetano foi obrigado a aceitar Thomaz
na Presidência por incapacidade de regeneração do regime, e
seguiu-se o 25 de Abril. O Car-deal D. Henrique assumiu a regência
da nação por morte de D. Sebastião e todos sabemos o que
aconteceu... os espanhóis tomaram conta do País.
Enfim, é política à portuguesa.

A Alta Autoridade para a Comunicação Social (AACS), entidade
moribunda e há muito desacreditada, decidiu, ao fim de quatro
anos, condenar um programa felizmente já extinto há algum tempo,
«O Bar da TV», e multar a estação emissora, a SIC. Quatro anos
para deliberar?! «Não se pode explicar. Não tem explicação»,
reconheceu uma fonte da própria AACS ao «DN». O problema é
que tem mesmo explicação. E outro problema, ainda mais
preocupante, é que tudo se prepara para ser esta inefável AACS
a decidir, à beira de se finar, a renovação das licenças de televisão
para os próximos 15 anos.
No decurso da sua prolongada existência, a AACS raramente
desempenhou o papel de reguladora do exercício da informação
em Portugal, de fiscalizadora de princípios básicos de ética e de
deontologia, de impulsionadora de regras mínimas e consensuais
de funcionamento e actividade, de dinamizadora dos principais
debates sobre questões que alteraram, em todo o mundo e nos
últimos anos, o panorama e a influência da comunicação social.
Nem sequer o papel de pedagogia cívica, com um mínimo de
eficácia sobre os meios de informação, esta Alta Autoridade
desempenhou. Nas televisões, assistiu-se ao desregramento mais
absoluto, com programas indecorosos e achincalhadores da
dignidade das pessoas, espaços de informação explorando
abusivamente o sofrimento das vítimas e familiares (incluindo
crianças), incumprimento total de horários e programações no
auge da guerra das audiências, chegando-se ao ponto de Portugal ser o único país dito civilizado onde nem os telejornais
começavam à hora certa, tentando antecipar-se uns aos outros. A
Alta Autoridade manteve-se impassível e ignorada por todos.

O estado de desânimo é generalizado.
Todos os indicadores económicos,
financeiros e sociais justificam a apreensão que está a tomar conta do país.
Os portugueses têm razões, internas e
externas, para se sentirem preocupados
com o futuro.
Face a esta situação, e depois de alimentar a candidatura de Mário Soares a Belém, o chefe do
governo optou, mais uma vez, pela fuga em frente.
De uma forma politicamente irresponsável, José Sócrates voltou
a brindar os portugueses com um discurso que omite os
verdadeiros problemas. O primeiro-ministro tirou um coelho da
cartola, desta vez em relação à colocação dos professores, para
tentar retomar o controlo da agenda política, durante a rentreé,
no Porto, com evidentes sinais de desmobilização dos militantes
socialistas.
José Sócrates, cada vez mais intranquilo, insiste na governação
à vista, com recurso a medidas avulsas e pontuais.
Surpreendentemente, o primeiro-ministro tem-se deixado levar
pelos que lhe sussurram ao ouvido que um discurso positivo
transforma a crise num oásis.
Apesar de todos os truques de comunicação, a realidade é
assustadora: o país continua a arder, o desemprego continua a
subir, a economia dá sinais de recessão, as finanças públicas
continuam descontroladas e o petróleo não pára de subir, com a
agravante de ainda não se saber, exactamente, quais vão ser os
efeitos do furacão Katrina. Depois de colocar os amigos em altos
cargos, de ter despedido um ministro de Estado e das Finanças,
de correrem rumores que está na forja mais uma remodelação
governamental e da agitação no seio das forças de segurança e nos
meios judiciais, só faltava que o clima de instabilidade se alastrasse
a outros sectores vitais. José Sócrates devia saber que a nomeação
de uma nova administração da Caixa Geral de Depósitos não é a
mesma coisa que tentar substituir a chefia das Forças Armadas
e dos Serviços de Informação.
A situação é tão grave que não são admissíveis mais crises
artificiais. A dança das cadeiras não se pode sobrepor às reais
necessidades do país, que exigem verdade, coragem, competência
e medidas de fundo. Chegou o momento de acordar, de mudar de
vida, pois o balanço dos primeiros meses de governação é negativo.
José Sócrates ainda conta com uma pequena margem de
credibilidade para arrancar o país do marasmo, mas tem de se
libertar das amarras partidárias que o mantêm preso a um
discurso inconsequente e demagógico.
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FERREIRA LEMPICKA Avocates

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798
FAX: (514) 369-8688
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Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização e Respeito.
Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções.
Saúde: A sua vitalidade estará à vista de todos, mas tenha calma.
Dinheiro: Reflicta sobre a sua vida profissional, poderá ser
o momento ideal para reciclar os seus conhecimentos.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 1, 5, 7, 8, 10, 20
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Mudança.
Amor : Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e
fraquezas, poderão afectar a sua relação.
Saúde : Poderá sentir algum desgaste físico.
Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento
extra, através de um part-time.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 6, 5, 4, 40, 7, 14
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia
na rotina.
Saúde : O seu sistema nervoso poderá estar mais abalado,
reflectindo-se no funcionamento do seu organismo.
Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desafios. Não seja
conformista, avance.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 8, 10, 20, 30, 35, 36
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição e Falsidade.
Amor : Esta semana estará disposto a fazer de tudo para
agradar a sua cara-metade.
Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu optimismo e confiança.
Dinheiro: Para cumprir os seus objectivos, vai ter que se
esforçar a duplicar.
Número da Sorte:52 Números da Semana: 44, 10, 41, 7, 1, 2
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Tente não ser tão possessivo e dominador, para poder
reencontrar o equilíbrio que a sua relação necessita neste
momento.
Saúde: Aja com prudência, não exceda os seus limites físicos.
Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num período francamente positivo.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 2, 8, 10, 22, 6, 5
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O que é Colesterol, LDL E HDL?
O colesterol é um tipo de gordura produzida no fígado,
necessária ao funcionamento normal do organismo. O nível de
colesterol no sangue depende da quantidade produzida pelo
próprio organismo e da quantidade de gordura existente nos
alimentos de origem animal (carnes, leite e derivados, gema de
ovo) ou de origem vegetal (óleo de coco, manteiga de cacau) que
ingerimos.
O colesterol que adquirimos a partir dos alimentos representa
1/4 do colesterol total do organismo.
Se a quantidade ingerida for elevada, a quantidade que é
produzida pelo próprio organismo irá reduzir, e vice-versa.
O colesterol sendo uma gordura, não se dissolve na água, assim
sendo nem mesmo no sangue.
Para ser transportado pelo sangue ele liga-se às proteínas e aos
lípidos (gorduras) e formam um complexo chamado Lipoproteína.
Existem 2 tipos de lipoproteínas a LDL e HDL.
A LDL é uma lipoproteína de baixa densidade é o chamado “mau
colesterol” esta, transporta o colesterol do fígado até às células e
tem também tendência a depositar o colesterol na parede das
artérias (arteriosclerose) e aumentar a incidência quer de doenças
coronárias (artérias do coração), quer a nível cerebral.
A HDL é uma lipoproteína de alta densidade é o chamado “bom
colesterol”, é responsável pela libertação do excesso de colesterol
das paredes dos vasos sanguíneos e do transporte do mesmo para
o fígado para ser utilizado na produção da bílis (líquido da vesícula).
A quantidade de HDL na corrente sanguínea fica condicionada
ou muitas vezes reduzida devido a vários factores: envelhecimento,
tabagismo, contraceptivos (pílula), diabetes, hábitos alimentares.
Mas, por outro lado, os níveis desta lipoproteína tendem a
aumentar em resposta ao aumento do exercício físico, perda de
peso e abandono de hábitos tabágicos.
COMO CONTROLAR OS NÍNEIS DE COLESTEROL?
Para controlar os níveis de colesterol no organismo basta pedir
ao seu médico de família análises clínicas específicas nesta área,

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência.
Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do seu par.
Saúde : Não se prive de pequenos prazeres apenas porque
deseja ter uma boa aparência física.
Dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso que merecia
profissionalmente.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 8, 9, 7, 10, 20, 30
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana:Cavaleiro de Ouros, que significa Maturidade.
Amor: Boas perspectivas neste campo, continue a investir.
Saúde: Aprenda a controlar os seus nervos, será benéfico para si.
Dinheiro : Invista na organização para melhorar a
funcionalidade do seu departamento.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 44, 10, 2, 5, 8, 7
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Domínio.
Amor: Respeite a forma de expressar os sentimentos da sua
cara-metade.
Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo.
Dinheiro: Aja conscientemente para não colocar em causa o seu
orçamento para esta semana.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 6, 9, 7, 4, 10, 22
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do
companheirismo.
Saúde : Controle melhor os seus horários de sono.
Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para atingir os
seus fins.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 2, 5, 8, 7, 4, 1
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
ou Mudança.
Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se surpreenda.
Saúde : Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado.
Dinheiro: Evite entrar em confrontos com um colega, mesmo que possa
ter razão.
Número da Sorte: 34 Números da Semana: 2, 5, 6, 3, 4, 10
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Perda.
Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca
importância. Seja mais afectuoso.
Saúde : O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 2, 5, 8, 7, 41, 11

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

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

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Força e
Determinação.
Amor: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do
romantismo e da aventura.
Saúde: Psiquicamente poderá sentir-se perturbado.
Dinheiro: Momento favorável para aplicações financeiras.
Número da Sorte: 64
Números da Semana: 11, 25, 14, 45, 7, 1
Contacte-nos: 21 318 25 99, 96 371 73 73 , 91 727 48 26 ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com e obtenha mais informações.
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e para tal, é necessário estar em jejum. Os valores analíticos
aceitáveis variam de laboratório para laboratório, mas sabe-se que
o colesterol não deve ultrapassar os 200mg/dl, num adulto. No que
respeita a LDL e HDL, a primeira varia entre 50mg/dl e 180mg/
dl, quanto à HDL varia entre 30mg/dl e 80mg/dl.
Quando o colesterol está alto e de LDL também, estamos perante
um alto risco de ocorrência enfarte cardíaco, ou dum derrame
cerebral.
Quando os níveis de colesterol e de HDL se encontram dentro
do normal, o risco das doenças anteriores é mínimo.
ALIMENTAÇÃO
Para haver controle nos níveis de colesterol no sangue é
necessário e obrigatório cuidados alimentares principalmente,
quanto à quantidade e tipo de gorduras ingeridas.
As gorduras saturadas são aquelas que têm tendência a
solidificar à temperatura ambiente e são a principal causa do
colesterol elevado. São geralmente de origem animal tais como,
carnes gordas, banha, manteiga, natas, leite, queijos, e de certos
vegetais como, óleo de coco, manteiga de cacau.
As gorduras não saturadas ou insaturadas ou polinsaturadas
têm tendência a ficar pastosas ou líquidas à temperatura ambiente.
São obtidas de vegetais tal como, o azeite, óleo de soja, de girassol,
de amendoim. No entanto, estas tornam-se saturadas quando ficam
sujeitas a altas temperaturas (frituras).
A melhor gordura para fritar é sem dúvida, o azeite e logo a
seguir o óleo de amendoim pois o ponto de fritura é mais alto
(demoram mais tempo até ficarem saturados) do que a dos
restantes óleos de origem vegetal. A margarina pode ser um
substituto da manteiga, mas procure margarinas líquidas ou
cremosas e menos espessas. Evite as batatas fritas congeladas pois
estas contêm óleo de palma, que é rico em colesterol, troque pelas
caseiras, no entanto serão também de evitar por serem fritas.
As gorduras polinsaturadas ajudam no sistema imonulógico
(defesas) e na regulação da coagulação do sangue. Esta gordura,
chamado ômega-3 encontra-se em peixes gordos como, anchova,
cavala, salmão, sardinhas e ainda em óleos vegetais e nozes.
PREVENÇÃO
Não haverá outro responsável, senão o próprio indivíduo, pela
sua saúde. Por isso, cabe ao próprio consciencializar-se que
existem certos hábitos de vida que terão que ser ajustados às suas
necessidades.
Para começar, evite comer fora de casa, desta forma saberá
escolher os alimentos mais saudáveis para as suas refeições.
O exercício físico é o eterno tratamento. Actividades diárias
regulares, como caminhadas (+de 30m/dia), ciclismo, natação e
outros, ajudam a regular os níveis de colesterol e HDL, melhorando
a sua forma física e autoimagem, não esquecendo os benefícios
para a regulação da tensão arterial.
A medicação para tratamento de elevados níveis de colesterol
surge, quando a dieta em conjunto com o exercício não têm efeito
nos resultados analíticos.
Assim, o médico irá receitar o medicamento em função dos
valores e do historial clínico do utente.
O “stress”, tabaco, tensão alta, excesso de peso aliados a
elevados níveis de colesterol e LDL são os maiores factores de risco,
para ocorrência de doenças cardiovasculares.
Por isso mesmo, comece desde já a sua prevenção...
Fontes: MANUILA L.; MANUILA A. et al; Dicionário médico;
Climepsi Editores; Lisboa; 2000; ISBN 972-8449-55-0,
http://www.espigueiro.pt/reportagem.html
e
http://
www.abcdasaude.com

Falamos português e italiano
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Uma Festa da Lusofonia!
Vitália Rodrigues

A História da Expansão Portuguesa e das suas consequências actuais é parte integrante
do património comum da Humanidade e apresenta visões
múltiplas e pontos de vista
internacionais muito diversificados, quando não conflituais. A Lusofonia, que deriva
desta realidade, tem como
sustentáculo a homogeneidade da língua e a heterogeneidade dos espaços e culturas onde se fala. A emergência
de uma nova geografia de essência cultural impõe a necessidade de defini-la, sem, contudo, a delimitar.
. A Lusofonia é um movimento que pretende unir cerca de
200 milhões de pessoas que
falam Português nos cinco
cantos do mundo. Para além
dos 8 países da Comunidade
dos países de língua portuguesa (CPLP) Portugal, Brasil,
Angola. Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
Guiné Bissau et Timor Lorosae
ainda há que contar com todas
as comunidades de emigrantes
de língua portuguesa espalhadas pelo mundo e por todos
os que aprendem a Língua
Portuguesa e/ou desenvolvem
relações de interesse cultural
com as várias culturas lusófonas. Desse imenso universo,
regista-se em Montreal uma
micro-representação.
Inicialmente o traço de união, começou com Portugal
que pretendia manter um laço
com as antigas colónias Depois
veio o Brasil que tomou a liderança e nos últimos anos são os
países africanos de língua portuguesa que estão liderando o
movimento da Lusofonia e
Montreal tem acompanhado
essa tendência. Todas as festas
lusófonas que se têm feito nos
últimos anos partem de iniciativas de angolanos e, agora,
mais uma vez surge uma empresa as Productions Lusophonie Inc, cujo presidente é
um angolano, o José Nisa que
está a promover uma grande
festa que pretende reunir à
volta das culturas lusófonas,
todos os que falam Português e
dar a conhecer a outros universos linguísticos e culturais, o
mundo lusófono.
Vitália Rodrigues: A Lusofonia fundamenta-se, sobretudo, numa comunidade linguística produzida pela História e, a título mais reduzido e
embrionário, num espaço económico, numa organização
política e numa organização
cultural. Desta concepção de
carácter genérico o que dela
retiras como essencial?
José Nisa: Quando se fala de
Lusofonia, pensa-se, sobretudo,
no conjunto de países que têm
em comum o uso da Língua
Portuguesa.
Vitália Rodrigues: Quando
falas de lusófonos, a quem te
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estás a referir? Afinal, quem é
que, no fundo, se pode considerar lusófono?
José Nisa: Acho que ser
lusófono é mais do que falar
Português, pois há muitos que
falam Português mas que não
se sentem lusófonos. Acho que
é preciso fazer parte da História
comum partilhada por todos os
lusófonos e é preciso ter no
sangue uma das diferentes
culturas da Lusofonia que é
composta por diferentes países
que falam a mesma língua e
que partilham uma historia
comum. Para além das grandes diferenças que as caracterizam, existem, também,
óbvias semelhanças entre as
culturas dos diferentes países
da Lusofonia.

Vitália Rodrigues: O que se
pretende com a organização da
I Festa Internacional da Lusofonia de Montreal?
José Nisa: Em primeiro
lugar, promover, no seu todo,
as diferentes culturas da Lusofonia perante o grande público
montrealense. Em segundo
lugar, dar a conhecer os artistas
emergentes do universo lusófono. Em terceiro lugar, transmitir a diversidade e a riqueza
que coloram a grande família
lusófona ao grande público.
Finalmente, reunir os indivíduos residentes na América do
Norte que partilham uma Língua e História comuns, proporcionando-lhes um espaço de
interacção e de festa num grande dia em Montreal. Queremos
com isto desbravar terreno e
fazer com que o dia 10 de Setembro seja o dia dedicado à
Lusofonia, aqui no Quebeque.
Vitália Rodrigues: Que
âmbito tem a associação a que
presides, a Lusophony Productions?
José Nisa: O objectivo principal das Produções Lusófonas
Inc. é o de planear, preparar,
organizar e implementar o Festival Internacional da Lusofonia
de Montreal todos os anos. A
Festa Internacional da Lusofonia de Montreal marca assim
o início do Festival Internacio-

nal da Lusofonia de Montreal.
Promover, para já, as culturas
dos diferentes países da Lusofonia por intermédio dos seus
artistas e das suas gastronomias. E com a promoção deste
encontro de lusófonos estamos,
ao mesmo tempo, a incentivar a
difusão da Língua Portuguesa
que é o elemento chave da
Lusofonia.
Vitália Rodrigues: Visto que
me falas na difusão e promoção
da Língua Portuguesa, porque
é que tem um nome inglês a tua
agência e, nos logos, nos textos
de difusão da empresa, etc., a
língua de Saramago, Pepetela,
Mia Couto Jorge Amado e Craveirinha está ausente?
José Nisa: A nossa associação tem obviamente um
nome em Português: Produções Lusofonia Inc. O nosso sítio
na Internet terá brevemente
uma versão portuguesa e aí o
nome da empresa aparecerá
em Português.
Vitália Rodrigues: Terá
então. Por enquanto não tem!
Como de costume. Depois da
festa e da alegria e convívio que
ela pode proporcionar o que se
segue a este encontro marcado
para o dia 10 de Setembro? Para
onde se dirige a caravela, desta
vez?
José Nisa: Para o Festival
Internacional da Lusofonia de
Montreal com uma duração de
4 dias. Apelo a todas as comunidades lusófonas de Montreal
para participarem em massa
nesta primeira festa lusofona de
Montreal, de forma a mostrar
as suas culturas e, todos juntos,
promovermos a Lusofonia e a
Língua Portuguesa, independentemente das suas variantes.
A responsabilidade é de todos nós. Participemos em massa no Festival!
Agradecemos desde já a todos aqueles que têm colaborado de maneira empenhada
para que este Festival se torne
uma realidade!
A Lusofonia - traço de união
de cerca de 200 milhões de
pessoas que falam Português
pelo mundo fora – a sexta língua
mais falada do mundo, a terceira língua internacional com
maior número de locutores e
uma das quatro línguas oficiais
das Américas, tem no dia 10 de
Setembro pelas 18 horas, no St.
Catherine Hall, situado no 1700
rue Amherst a sua primeira
grande festa. O dia 10 de Setembro, como propôs José Nisa,
passa a ser o dia da Lusofonia
em Montreal.
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« Ser é influenciar »
Nancy Martins
Há quantos anos emigrou o Açoriano? Será que ele voltou à sua
Terra? Será que os seus filhos e netos a conhecem? Os Açores
mudaram, evoluíram nas últimas décadas e nem todos estão ao

corrente desse desenvolvimento. É por essa razão que a Direcção
Regional das Comunidades organiza todos os anos um Encontro
como Jovens. Esse encontro tem objectivo dar a conhecer a
realidade açoriana de hoje aos jovens norte-americanos.
Foi no passado mês de Julho que decorreu o Encontro de Jovens
2005 com o tema « SER É INFLUENCIAR ». Nas ilhas do Faial e
do Pico fui encontrar vinte jovens do Canada e dos Estados Unidos
para partilharmos experiências das nossas comunidades
respectivas e, sobretudo, para irmos ao encontro das nossas raízes.

Alguns conheciam bem a terra dos pais, outros nunca tinham lá
pousado o pé, mas uma coisa é certa para estes descendentes
açorianos : todos voltámos para casa mais enriquecidos com o que
vimos, ouvimos e sentimos.
Primeiro, tivemos a oportunidade de participar nuns jogos
dramáticos animados pelo famoso poeta terceirense Álamo

visita à ilha do Pico para desco-brir as suas belezas escondidas. As
vinhas do Pico são real-mente excepcionais. Os Picoenses
conseguiram de forma engenhosa aproveitar o pouco de terra e
muita pedra vulcânica que tinham para plantar as suas vinhas de
maneira que são hoje consideradas património mundial da
UNESCO. Também, sente-se bem a herança baleeira desta ilha.
A tradição da caça à baleia é recente, ainda praticada há poucas
décadas.
Na ilha do Faial, o vulcão dos Capelinhos que entrou em erupção
nos anos cinquenta é realmente impressionante. A união do mar
e da lava formam uma paisagem inesquecível. Também é bela a
cidade da Horta, virada para o mar com o seu porto e a sua marina.
Uma visita ao Parlamento dos Açores permitiu-nos perceber
melhor o que significa « região autónoma ». Ao falar da Horta, não
se pode esquecer o famoso “Peter’s”, encontro dos marinheiros e
dos turistas do mundo inteiro.
Também assistimos, durante este encontro, a palestras nas
quais aprendemos sobre o turismo nos Açores, a economia, a
Universidade dos Açores, o comércio e muito mais. Finalmente,
fomos chamados a questionarmo-nos sobre o futuro das nossas
comunidades. Será que elas podem sobreviver? Deverão, tal
como as ilhas, evoluir. O emigrante açoriano deve adaptar-se ao
seu novo meio. Esse é o grande desafio do açoriano na América
do Norte. É importante manter as tradições, mas é preciso ajustarse às gerações futuras para que possam guardar contacto com as
suas raízes.
Finalmente, quero deixar-vos uma última mensagem. Esta
viagem foi uma experiência que mudou a minha vida. Para o ano,
quando virem neste jornal o regulamento para o Encontro de
Jovens 2006, transmitem-no aos seus filhos, netos, amigos, primos,
etc. Todos merecem e devem ir ver e compreender a terra donde
vêm. Garanto-vos que nenhum se queixará de ter participado.
Um beijo para os meus colegas do Encontro e para João, Sónia
e Miguel. Um muito obrigado ao Governo Regional dos
Açores.

Oliveira. Qual é o emigrante
que nunca ouviu uma moda
escrita por ele para uma dança
ou uma marcha? As suas actividades abriram-nos as portas
da amizade que nunca mais se
fecharão. Pois, nesse primeiro
dia do Encontro, criáram-se
contactos entre nós que, espero, vamos sempre manter.
Seguiu-se a viagem com uma

Novas ideas para nos salvar
Há duas semanas, pronunciamo-nos contra o preço exagerado da gasolina em Montreal. A semana
passada, o preço passou o $1,47 / litro em algumas secções de Montreal. Com isso tudo, as pessoas
começaram a criar meios de informação para lhes ajudar a fugir do preço exagerado da gasolina.
O Site Web EssenceMontréal.com vai vos aconselhar alguns lugares onde poderá pagar um pouco
menos. Este Site Web é de todos e para todos; se vê um lugar onde o preço é mais baixo, devem
informar, escrever uma nota no Site Web para que os outros possam aproveitar deste preço especial.
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Festas do Sagrado Coração de Jesus

Na Casa dos Açores do Quebeque

Uma tradição que se impõe manter

Um abraço de compatriotas luso-americanos

Texto e fotos de António Vallacorba

Foi com muita expectativa
que se realizaram no fim-desemana transacto as festas em
honra do Sagrado Coração de
Jesus, dando assim, também,
por terminado publicamente o

exuberante período de manifestações religiosas na Missão
Portuguesa Santa Cruz.
E dizemos “com muita expectativa”, na medida em que, pela
primeira vez, se incorporaram
na respectiva procissão a imagem de Santa Cecilia, patrona
dos músicos, e a imagem de
Nossa Senhora dos Milagres,
cuja solenidade é celebrada na
Associação Portuguesa do Espírito Santo, a fim de que se pudesse ter um mais amplo espírito de comunidade e de unidade, conforme explicou o padre José M. Cardoso na devida
altura.
De London, na província do
Ontário, deslocou-se o padre
Lúcio Couto para presidir a esta
solenidade e, assim, nos ajudar
a vivê-la mais intensamente.
Esta é uma das manifestações
religiosas mais queridas do
povo ribeiragrandense e que
todos os anos se celebra no
primeiro domingo de Setembro na Matriz de Nossa Senhora da Estrela, na Ribeira Grande, ilha de S. Miguel. Entre
nós, realizou-se pela primeira
vez em 1989, perfizeram-se
agora 16 anos.
Ao contrário do sábado, com
pouca gente no recinto festivo

2005-09-07.pmd

9

direcção de Inês Gomes.
Na sua homília, o padre Lúcio, natural do Raminho, Ilha
Terceira, revelou-se de uma
eloquência simplesmente admirável, e, inspirado no amor

representantes comunitários e
associativos; grupos ligados à
Missão, cavalheiros e senhoras
em promessa, a exuberância
juvenil, folclore, entre outros,
rodearam de muito calor devocional as imagens do Sagrado
Coração de Jesus, de Nossa
Senhora de Fátima, de Santa
Cecilia e de Nossa Senhora dos
Milagres. Porque não apareceu a Nª Sra. do Monte?
De regresso à igreja, o parque festivo estava exemplarmente engalanado de devotos
e de públco em geral, num
ambiente deveras contagiante
e a partir do qual se desfrutou
dum arraial assaz agradável,
com exibição do Grupo Folclórico Praias de Portugal, concerto pela Filarmónica Portuguesa de Montréal e muita
movimentação pelo recinto
festivo e em gozo das demais
actividades e serviços à disposição das massas, no exemplo
do bazar, arrematações, bar,
etc.
Entretanto, a Comissão das
Festas ofereceu uma recepção,
no Salão do Espírito Santo, aos
convidados que se incorporaram na procissão, sendo alguns dos quais, o notário Eduardo Dias e o conselheiro das
Comunidades Portuguesas,
Francisco Salvador, entre outros. No subsolo do templo,
fomos encontrar um outro espaço bastante animado - de facto,
repleto de festejantes entu-

daquele Coração ali aberto a
todos nós, deu a cada palavra
do seu entusiasmo e reflexão,
uma cadência que raramente
temos visto nestes últimos anos.
Para este dia maior, o sol e o
bom tempo saudaram graciosamente o desfile da vistosa
procissão, acompanhada pela
Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval, a Filarmónica
Portuguesa de Montréal e a
Banda de Nossa Senhora dos
Milagres.
O clero, Comissões de Festas,

siasticamente entregues ao
alegre baile, abrilhantado por
Tony Arruda e pelo conjunto
Duarte/DJ Xmen.
Felicitamos a Missão, na pessoa do seu responsável, o padre
José Maria, assim como a Comissão das Festas, no exemplo do
seu presidente, José de Sousa
Felicitações, aliás, duplas no
caso do José de Sousa e que, tal
como fora revelado pelo padre
José Maria, celebrara o seu
aniversário natalício no domingo.

depois da missa desse dia, cujo
arraial foi animado pela Banda
de Nossa Senhora dos Milagres, enquanto, no subsolo da
igreja, actuava o conjunto “Renovation”, com a Fátima Miguel, o domingo foi simplesmente espectacular quer termos de bom tempo, quer da
participação do público.
Com início pelas 14h30, a
celebração eucarística, relativamente participada, foi presidida pelo padre Lúcio Couto,
sendo co-celebrantes o padre
José Maria Cardoso e o padre
José V. Arruda, coadjuvados
pelo diácono António Ramos e
com o acompanhamento do
Coral de Santa Cruz, sob a

Texto e fotos de António Vallacorba
A Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec), numa outra
actividade com que muito se
tem distinguido e cuja fama já
há muito chegou às comunidades lusas dos Estados Unidos, acolheu na quarta-feira

Décio Machado, dentista aposentado e membro do Grupo
Coral Saudades da Terra, de S.
José, Califórnia e dirigido por
José Silva, que, integrado nesta
caravana, havia actuado recentemente durante as Gran-

passada um grupo de turistas
luso-americanos de visita a esta
província, para os quais confeccionou o respectivo jantar, que
foi servido na sala nobre, com o
acompanhamento musical da
discoteca de Fernando Vinagre.
Eram cerca de cem compatriotas nossos da Califórnia e
dos estados da Nova Inglaterra, integrando uma excursão organizada pela agência
America Travel, de East Providence, Rhode Island, cujos
proprietários, José Serôdio e
João Botelho, têm privilegiado,
através da sua directora, Jean
Moniz, estas visitas a Montréal
e à Caçorbec, por intermédio
do seu representante local,
Benjamim Moniz, ex-director
desta colectividade.
Alertado para o facto, lá fomos
retribuir-lhes o abraço fraterno
e solidário que nos traziam. E
ainda bem que o fizemos, pois
fomos encontrar um grande
amigo de longa data - o dr.

des Festas do Espírito Santo da
Nova Inglaterra.
A visita à cidade de Quebeque, contudo, não foi das
mais auspiciosas, devido ao mau
estado do tempo. Algo, aliás,
que se fez sentir em Montréal
também. Todavia, o serão agra-
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dável que passaram na sede da
Caçorbec, terá mais que recompensado pelas adversas
condições atmosféricas do dia.
De facto, segundo nos confessaram alguns dos visitantes,
não só esta passagem pela Caçorbec terá constituído um
momento de orgulho, como

também foram muito gratificantes o acolhimento e as
demais amabilidades com que
se viram rodeados pelos membros e colaboradores da colectividade anfitriã.
Uma outra surpresa bastante agradável, foi a de termos
sido apresentado a Tina Matos,
a última esposa do saudoso
Tony de Matos, um dos nossos
maiores idolos da canção portuguesa de todos os tempos, com
grande popularidade nos 50 e
60.
Poderá parecer leviandade
nossa, mas ter conhecido e
falado com a simpática visitante
sobre o popular artista e a sua
carreira, trouxe-nos gratas
recordações desse passado
distante, mas que, por tudo o
que é óbvio, ainda o mantemos
bem próximo.
Na data em que preparávamos este texto, estava prevista

mais uma excursão da América
Travel a esta província e respectiva passagem pela Caçorbec, como, aliás, acontece
anualmente durante o fim-desemana festivo do Sagrado
Coração de Jesus, na Missão
Portuguesa Santa Cruz.
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João Carlos Silva, fadista

Estas são de graça...

FelizBela

Dois advogados andavam a caçar quando um leão os surpreendeu em plena selva.
Um deles começou imediatamente a tirar os sapatos. O outro
perguntou:
“Por que é que estás a tirar os sapatos?
“Porque descalço, eu posso correr mais depressa!”
“Que idiotice! Não importa o que consigas correr, nunca vais
conseguir correr mais que o leão!”
“Eu não preciso correr mais que o leão. Só tenho que correr mais
do que tu!”
Um velhinho vai a um Hospital...
- Preciso que me faca um teste de sangue Sr. Dr. porque vou
casar para semana.
- Casar ? Que idade tem o senhor ? - pergunta o medico.
- Oitenta e oito.
- E a sua noiva ?
- Vinte e um.
- Vinte e um ?! Mas olhe que essa diferenca de idade por ser fatal!
- Entao... paciencia! Se ela morrer, morreu...
Para impressionar a namorada, o rapazinho levou-a a um
restaurante italiano de luxo. Depois de provar um vinho de
excelente qualidade, agarrou na lista e pediu com ar de
entendido:
- Queremos o Giuseppe Spomdalucci.
- Desculpe - disse o empregado- mas esse é o dono do restaurante.
P: Sabem qual é o cumulo da timidez?
R: É uma pessoa estar sozinha em casa e fechar a porta quando
vai à casa de banho!

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.

Esta semana o meu artigo é dedicado aos amantes do Fado. Eu
pessoalmente não sou muita amadora de Fados mas o CD que vos
apresento nesta crónica me cativou, pela voz do fadista e pela sua
interpretação.
João Carlos Silva nasceu há 38 anos e é natural da freguesia de
São Mateus na Ilha Terceira. Ele embarcou para Almada, no
continente, com 2 anos de idade e foi aí aonde se apaixonou pelo
fado. Ele está a viver no Ontário há 30 anos. João Carlos é casado
e pai de três filhas, que também cantam. Ele trabalha como
encarregado para uma companhia de produtos de plástico. Já saiu
em danças de Carnaval; toca viola, piano, guitarra, faz enredos
para danças, músicas e marchas. Ele adora pescar nos seus tempos livres. Já cantou no Canada de ponta a ponta, já lançou três
trabalhos discográficos, e também já cantou três vezes em Portugal. O disco que lançou o ano passado conta 10 canções, sobretudo
fados; encontra-se no CD também a marcha do Sport Clube
Angrense de Toronto de 2004; fados de Fernando Farinha tais
como “Destino Marcado”, “Deus queira” e ainda alguns fados da
sua própria autoria. O seu novo trabalho foi lançado nos dias 20 e
21 de Agosto e neste últimos encontraram a marcha dedi-cada a
Ganaderia Sol e Toiros.
Para mais informação, contactar o João
Carlos para uma noite
de fados ou simplesmente adquirir um CD, enviam-me um correio
electrónico com o seu
nome e número de telefone e também o seu
pedido e vos responderei o mais rápido possível.
Toureira_jornalista
@hotmail.com. Não se
esqueça que espero os
seus comentários e sugestões.

Seguros e serviços financeiros

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
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Manoel de Oliveira já está a
preparar o seu próximo filme.
Chama-se «Belle Toujours » e
é uma continuação de «Belle
de Jour», protagonizado por
Catherine Deneuve, há 38
anos, sob a direcção de Luis
Buñuel. O decano dos cineastas já iniciou a pré-produção
do novo projecto, segundo
uma notícia avançada pelo jornal «El Pais». Segundo a mesma
fonte, Oliveira terá convidado Deneuve para regressar ao
papel mas, perante a sua recusa, acabou por escolher a actriz
francesa Bulle Ogier. Ela vai assumir o papel de Sévérine
Serizy, a mulher que amava o seu marido, mas que era incapaz
de sentir paixão por ele, e encontrava satisfação junto de
desconhecidos num bordel, como prostituta de alta sociedade.
O filme de Buñuel foi escrito com o seu argumentista habitual,
Jean-Claude Carrière, a partir do romance homónimo de Joseph Kessel. A sequela de Oliveira será filmada em França no
próximo ano. Entretanto, o realizador, de 96 anos, já finalizou
«Espelho Mágico », um filme baseado num romance de
Agustina Bessa-Luís, protagonizado por Marisa Paredes e
Michel Piccoli, secundados por Leonor Silveira, Luis Miguel
Cintra, Isabel Ruth, Ricardo Trepa e Leonor Baldaque.

Patrick Stewart:
De X-Men para Bambi
Depois de «Star Trek» e de «X-Men II», o actor Patrick
Stewart vai emprestar a sua voz ao pai do pequeno cervo na
continuação que a Disney prepara do clássico de animação
de 1942. Para além do reencontro familiar, «Bambi 2» deverá
incluir novas aventuras do coelho Tambor e do texugo Flor.
A película irá retomar a acção do primeiro filme mais ou menos
a meio (razão pela qual está a ser descrito como uma
‘midquel’).

40ANOS

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Manoel de Oliveira quer filmar
sequela de «Belle de Jour»
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CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 6 SETEMBRO 2005

1EURO=1.4909

514.287.3370
AGÊNCIAS DE VIAGENS

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

Tel.: 514.499.0359

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

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

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.

2005-09-07.pmd

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901
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BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

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
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

ARCA

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.842.0591
514.845.6028

NOTÁRIOS

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

OURIVESARIA

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent
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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

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

DISCOS/LIVROS

†

Angelo de Melo Lima
1925 - 2005

Faleceu em Orleans, Ontário, no dia 3 de Setembro
de 2005, com a idade de 80 anos, Angelo de Melo
Lima, natural da Ribeira Quente, São Miguel,
Açores, esposo da já falecida Maria Pimentel.
Deixa na dor seu filho Angelo, sua filha Adelaide
(Guri Dhanoa), seus netos Julia, Emily e Nathan,
suas irmãs Trindade, Maria dos Anjos e Gilda e
seus cônjuges respectivos, assim como muitos
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O defunto encontra-se em capela ardente hoje, 7 de Setembro, das 14h às
17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 8 de Setembro
de 2005, na Missão Santa Cruz, pelas 10h00, seguindo depois o cortejo
fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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.

†

José Trindade
1924 - 2005

Faleceu em Laval, no dia 30 de Agosto de 2005, o
Sr. José Trindade, natural de Várzia, São Miguel,
Açores com a idade de 81 anos.
Deixa na dor sua esposa, Sra. Valdomira dos
Santos, seus filhos, Marie dos Reis (René Paquet),
Lucia (André Pelletier), Marie de Lourdes (Serge
Fortin) e Denis, seus 6 netos e 5 bisnetos, sua irmã
Virginia Trindade, seus cunhados e cunhadas,
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500
O funeral teve lugar no dia 2 de Setembro, após missa de corpo presente,
pelas 11h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, seguindo depois para
o cemitério St-Martin, onde foi a sepultar.

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent
514.843.3863

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

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

†

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

1939 - 2005

Faleceu em Lasalle, com 66 anos de idade, no
dia 31 de Agosto de 2005, Manuel de Melo,
natural da Ribeira Grande, São Miguel, Açores,
esposo de Teresinha Pereira.

514.844.6212

FLORISTA

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

Deixa na dor sua esposa, seus filhos Norberto
(Armanda Pereira) e Anita (Paulo da Costa),
seus netos Kimberly, Carolina e Gary, seu irmão
Carlos (Osvalda Melo), cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

Manuel de Melo

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

514.845.5335

FUNERAIS

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

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

O funeral teve lugar sábado, 3 de Setembro de 2005, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin, onde foi a
sepultar, em cripta.

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

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

9/6/2005, 6:20 PM
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Serviços & negócios
Tempo, Máquina para cortar a relva,
grande BBQ.
(514) 388-5214

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

Precisa-se operadoras (es) de
máquina de costura, com experiência.
Favor de contactar pelo telefone:
Flavio
(514) 384-8290, local 218

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
Mobilia de quarto de cama, mesa
com 4 cadeiras, loureira de cozinha,
fogão e frigorifico
Tel.: 351-5520
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.

Precisa-se de pessoa para ajuda
doméstica e limpeza. 1 dia por
semana.
Contactar Dominique
(514) 286-0489

VENDE-SE
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar
(514) 830-7942
Vende-se barco Airsolid (tipo Zodiac)
de 12 pés, rígido. Motor Johnson 25
HP. $5900 negociável.
Contactar José Machado
(514) 279-6301

ENCONTROS
Senhora deseja conhecer cavalheiro,
cultivado, de mais de 45 anos. Somente
pessoa tranquila e séria.
Deixar mensagem ao
jornal, por escrito .
Rapariga portuguesa procura rapaz
entre 27 e 33 anos. Assunto sério.
Email:
pombinha28@hotmail.com

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
Os Romados procura ajudante de
pasteleiro, a tempo inteiro.
(514) 849-1803
Precisa-se senhora para limpeza de
uma casa. Deve ter referências e
experiência em grandes casas. Para
limpeza, lavar loiça e passar roupa a
ferro. Das 9h às 17h. Segunda, quinta
e sexta-feira.
(514) 737-5898
Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.
Contactar: (514) 995-9745

Ele cresceu na favela Gogó da Ema (Belford Roxo, RJ) e foi aí
que aprendeu a trabalhar desde os seus 10 anos. Até hoje, ele
considera que o seu trabalho é arte. “Não sou celebridade, sou uma
pessoa do povo. Não sou artista, sou trabalhador. Minha profissão é
a arte”. Com sorte, o filho de Ogum, flamenguista, conseguiu
escapar da telha de aranha que é o tráfico nas favelas. E podia ter
sido bandido com motivo, depois de um irmão ter morrido num
massacre.
Depois de vários anos sendo
morador de rua, ele achou a sua
salvação no TUERJ (Teatro da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro). Aprendeu técnicas de
teatro sem nunca esquecer o seu
talento de músico. Logo criou o
grupo de rap “Farofa Carioca”, que
teve êxito no Rio de Janeiro.
A sua carreira espalhou-se pelo
resto do Brasil e no estrangeiro
depois da sua participação (como
Mané Galinha) no filme “Cidade de
Deus” onde ele também compôs o
tema “Convite para a vida”.
Agora saíram dois discos como
artista solo.
O embaixador do “Brazil Cool”, para o resto do mundo, tinha que
passar por nossa cidade “cool”. O Jorge, que é do nosso prazer,
vem visitar-nos para um concerto dos melhores este sábado, no
Club Soda. Ele “teve razão” de dar uma volta por aqui.
Ademais, o show vai começar com o grupo de Carioca Freitas
& Friends: Um grupo formado na Suiça com integrantes do
México, Alemanha e Israel, tocando música Brasileira!
SEU JORGE - com CARIOCA FREITAS & FRIENDS
Sábado 10 de Setembro - 21:00 no Club Soda (1225 St-Laurent)
Preço: 30$. Para mais informações telefonar para o (514) 908-9090.

Na altura em que todos regressam das suas necessárias e
recuperadoras férias, não poderiamos deixar de comunicar
convosco para vos dar a conhecer o trabalho que temos feito até
aqui e qual é o nosso projecto de acção.
As nossas peocupações imediatas, ser ão de formar uma
comissão para organizar as celebrações dos 50 anos da A.P.C. em
2006, dar início ao projecto Renovar para Inovar, chamar uma
Assembleia Extraordinária para ractificar os estatutos e pôr fim
uma vez para sempre ao problema criado por alguns sócios a esse
respeito, arranjar e limpar a sede, fazer a rotação do número dos
sócios, organizar o máximo de actividades culturais e sociais,
manter os tradicionais jantares de sexta-feira. Ao assumirmos mais
uma vez a chefia desta casa, comprometemo-nos todos, fazer o
melhor para a A.P.C. num mandanto dinâmico e transparente.
Em relação às calúnias que foram lançadas no jornal Luso Press,
resolvemos não responder públicamente a esses comentários de
mau gosto, pois sabemos que a maioria das pessoas já compreenderam o que se passa e estão conscientes que em qualquer
altura têm o direito de esclarecer qualquer dú vida junto da
direcção. Uma Assembleia Geral foi realizada, as contas foram
apresentadas pelo nosso contabilista, cópias foram distribuidas a
todos os presentes, se questões haviam, deveriam ter sido feitas
nessa ocasião.
Pretendemos dar início às actividades de Outono, no dia 1 de
Outubro 2005, com a abertura e apresentação oficial da nova
direcção.
Para já, gostaríamos de vos desejar um bom regresso ás lidas
normais e que utilizem bem as energias armazenadas este verão.
Sem outro assunto de momento,
Conceição Correia
Presidente

Na segunda-feira 12 de Setembro às 18
horas haverá uma exposição de quadros de
dois pintores da nossa comunidade o
Pe. José Maria Cardoso e Marie Fatima
Texeira. Chez le Portugais está situado no
4134 Boul. St-Laurent e para mais
informações podem telefonar ao (514)
849-0550. Esta exposição está aberto
durante um mês e aberto a todos que
gostam de apreciar pinturas finas.
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Papagayo

Associação Portuguesa do Canadá

Exposição Chez le Portugais

2005-09-07.pmd

Convite para a vida de
um artista de favela

9/6/2005, 6:20 PM
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BREVES
• O presidente da Agência
Mundial Antidopagem, o canadiano Richard Pound, considera que há “elevadas possibilidades” de o norte-americano Lance Armstrong ter
recorrido à dopagem durante a Volta a França em bicicleta de 1999. Pound admitiu
ter suspeitas em relação ao
ciclista americano, sete vezes
vencedor do Tour, em declarações anunciadas pelo diário
digital alemão “Netzeitung”.
De acordo com este jornal, o
AMA estudou as actas relativas aos seis testes de dopagem, realizados em 2004 sobre amostras de 1999, e cujos
resultados, divulgados pela
imprensa francesa, apontam
para a utilização de eritropoietina (EPO).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• Sokota marcou quatro golos.Apenas com 13 jogadores
de campo e mais dois guardaredes, Co Adriaanse começou a semana de trabalho e a
preparação da partida de fimde-semana com o Rio Ave.
Um número tão reduzido de
atletas não facilita muito o
trabalho, mas o técnico holandês não é menos exigente
com aqueles de que dispõe.
Bruno Moraes, Raul Meireles
e Bosingwa já trabalharam no
campo, mas ainda de forma
condicionada. Depois do aquecimento, Adriaanse orientou diversos exercícios de
circulação de bola, não se
cansando de corrigir, de
mandar repetir.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• Sub-21: Portugal vence a
Rússia ao cair do pano. A
jovem selecção portuguesa
pode agradecer à excelente
exibição do guarda-redes
Bruno Vale e ao soberbo golo
de Manuel Fernandes (85
m) a vitória sobre a Rússia,
continuando assim a caminhada invencível para o
Campeonato da Europa.

Hoje na RTPI
Portugal - Rússia
Às 11h00 am
Terça-Feira 13-09-2005
Rangers - Porto
Às 14h45 na RTPI
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McCarthy: «O meu coração
não está mais em Portugal»
McCarthy põe as cartas na
mesa: o FC Porto não o deixou
sair para o West Ham mas o
sonho de jogar em Inglaterra
vai ser realizado.O portista
disse ao “Sunday Times”, diário
sul-africano, tudo o que sente
sobre a transferência abortada
para Londres.
Depois de uma oferta inicial
de 8,8 milhões de euros, o West
Ham subiu a parada para 9,6
milhões de euros. McCarthy foi
a Londres, fez exames médicos
e estava preparado para assinar
quando, às 23 horas, uma hora

antes do fecho de inscrições, o
FC Porto mudou de ideias.
”O meu coração não está mais
em Portugal. Passei nos exames médicos e estava convencido de que ia assinar pelo West
Ham. Imaginem a minha frustração quando me disseram
que tal não ia acontecer”, lamentou o goleador. “Tenho
servido bem o FC Porto e pensei
que, finalmente, iam ter isso em
consideração”, disse ainda,
confirmando que nos últimos
tempos teve propostas de Newcastle, Aston Villa, Blackburn

Rovers e Chelsea.
“Tenho mais dois anos de
contrato com o FC Porto mas
acredito que não ficarei lá tanto
tempo”, perspectiva. “Talvez
algo possa acontecer em Janeiro, quando o mercado reabrir”, juntou. “O meu treinador
no FC Porto sabe que serei
capaz de ajudar a equipa a
ganhar a Liga portuguesa.
Nem pensem o contrário. Sou
africano, sou forte, vou voltar ao
FC Porto para ajudar o clube a
conseguir mais títulos”, concluiu.

Jorge Costa acha «que
Sporting recusa dívidas
não é justo» continuar fora e diz-se alvo de uma
Jorge Costa sente-se «triste». A palavra é do
próprio. Não esconde a frustração de ser cons- «brutalidade»
tantemente preterido das convocatórias do F.C.
Porto. Em duas jornadas de campeonato, Co
Adriaanse preferiu a juventude dos outros centrais
em detrimento da experiência acu-mulada do
capitão. «Sinto-me triste, porque gostaria de fazer
parte das opções», responde sem hesitar. A
declaração foi feita aos jornalistas na sessão de
autógrafos do livro «O Capitão», na FNAC do
Norteshopping, em Matosinhos.
Zero jogos. Aliás, nunca foi convocado. Tem sido
assim o drama de Jorge Costa no F.C. Porto desde
que o treinador holandês assumiu os comandos da
equipa. Sente que faz falta? A resposta é
politicamente correcta: «O F.C. Porto tem vencido
os jogos e isso é o mais importante». O capitão
começou por ser politicamente correc-to, mas na
parte final da conversa com os jornalistas não
escondeu a mágoa dos últimos tempos. Esperava
esta situação? Agora, hesita. «Não. Mas são
opções, tenho de respeitá-las e tenho de mostrar
ao treinador, dentro do campo, que ele está
errado». O experiente defesa-central embalou
para o desabafo final. Nova questão: acha justo a
situação que está a viver? Hesita de novo. Mas
dispara: «É evidente que acho que não é justo, é
a minha opinião que conta pouco neste processo».
Para suavizar a situação, Jorge Costa tem recebido
o apoio dos adeptos: «Gostam de mim e
reconhecem a minha entrega ao logo destes anos
no F.C. Porto». Os colegas também lhe dão ânimo:
«Como eu lhes dou força, o nosso balneário é forte
e unido, eles procuram dar-me uma palavra de
conforto». O capitão azul e branco também se sente
«orgulhoso» por Co Adriaanse já o ter apelidado
de «senhor F.C. Porto» como prova inequívoca da
sua impor-tância dentro da equipa. «É sinal de
que o F.C. Porto tem um símbolo», sublinha o
atleta que se sente «contente» com o bom início
de época (dois jogos, duas vitórias) do dragão,
sinal inequívoco de sucesso: «Estamos no
caminho certo». Palavra do capitão.

O Sporting veio a público anunciar que está a
ser alvo de uma «brutalidade» da parte da
Administração Fiscal em relação a todo o
processo que levou à penhora das contas
bancárias do clube. Dias da Cunha, presidente
da Direcção, e Ernesto Ferreira da Silva,
presidente do Conselho Fiscal, asseguraram que
o clube tem a sua situação fiscal totalmente
regularizada, incluindo os dados anteriores a
1996, incluídos no Plano Mateus, e posteriores a
essa data.
Os dirigentes deixaram clara a sua indignação
numa conferência de imprensa em que explicaram todo o processo de uma polémica que teve
início a 4 de Maio do presente ano, quando
chegou ao clube uma notificação do 11º Serviço
Fiscal de Lisboa a intimar o clube a pagar 2,7
milhões de euros. Uma notificação que foi de
imediato contestado pelos serviços fiscais do
clube, uma vez que, como manda a lei, não
continha quaisquer elementos relativos aos
impostos em dívida, respectivos períodos, datas
de eventuais liquidações ou processos executivos, bem como a indicação dos meios de defesa
a que o Sporting, como qualquer contribuinte,
têm direito. Perante tantas insuficiências, o clube
pediu esclarecimentos, a 2 de Junho, e uma
certidão com os elementos legalmente exigidos
e, sem obter qualquer resposta da parte do 11º
Serviço Fiscal de Lisboa, pediu ao Tribunal da
Administração Fiscal de Lisboa que intimasse a
Administração Fiscal a apresentar as informações pedidas. Em resposta, a Administração
Fiscal pediu um prazo de, pelo menos, quinze dias,
para apresentar os referidos elementos sob a
justificação que estes se revestiam de grande
complexidade.

Próxima jornada
11-09
10-09
09-09
12-09
11-09
10-09
11-09
11-09
11-09
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O Impact Conquista Campeonato
da USL com Sabor à Portuguesa!
Texto Kevin Antunes e fotos de Filipe Estrela
Muitos podem não saber, mas na América do Norte dá-se mais
valor à conquista da taça do que ao campeonato no futebol; isto
deve-se ao facto da cultura Norte Americana estar habituada ao
Futebol Americano e ao Hóquei no Gelo e que as equipas jogam
o campeonato mas dão mais valor à conquista da taça que é ganha
após um “playoff”.

O Impact garantiu esta semana o quarto título de campeonato
da sua história quando ainda lhe restavam quatro jogos para o final
do campeonato.
Os azuis e brancos ganharam 1-0 frente os Whitecaps de
Vancouver com um lindíssimo golo de Antonio Ribeiro aos 5
minutos num remate de meia distância que não deu hipótese ao
guarda-redes. O show seguiu na segunda parte. Outra vez num
remate ainda mais longe, Antonio Ribeiro acertou em cheio na
trave da equipa treinada por Bob Lilley, que treinou o Impact antes
de ser substituído por Nick DeSantis no ano passado. Os
Montrealenses conquistaram então dessa forma o campeonato em
frente de 9,000 espectadores no Complexo Desportivo ClaudeRobillard.
Faltam agora apenas dois jogos fora de casa antes de começarem
as eliminatórias. O Impact vai jogar em Seattle no dia 9 e em
Vancouver no dia 11 para fechar o calendário regular do
campeonato da USL. E depois venha a taça!!!!!

E mais outro...
Texto e fotos de Filipe Estrela
Um golo por Mauro Biello aos 89 minutos uma grande
penalidade, deu a vitória ao Impact de Montreal frente à equipa
do Minnesota Thunder, com uma presença de 11,952
espectadores no Complexo do Claude Robillard.
Foi o nono golo da época para o
Impact e o sétimo para Mauro Biello
que vai a frente da classificação dos
marcadores com 21 pontos.
Aos 21 minutos o meio campista
Antonio Ribeiro aproveitou-se do
erro da defesa para rematar um tiro
à baliza, dando que fazer ao guarda
redes do Minnesota. Aos 76 minutos após um passe de Antonio Ribeiro, Mauro Biello teve outra oportunidade de marcar, tendo o guarda
redes de fechar o ângulo e evitar o
golo do capitão de equipa.
Greg Sutton realizou o seu 14º
jogo sem golo nesta época futebolística.
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JUAN PABLO MONTOYA Voleibol de
praia em
vence o G.P. de MONZA
Montreal
TIAGO MONTEIRO com o novo EJ15B termina 17ª

O colombiano Juan Pablo
Montoya “McLaren” venceu no

passado domingo o G.P. de
Itália, mais precisamente no
espectacular circuito de Monza, quartel general da equipa
do cavalinho rompante, fazendo-o com imensas dificuldades,
pois o pneu traseiro esquerdo
do seu MP4-20 apresentava um
estado bastante degradante
nas voltas finais da corrida.
Recordemos que Montoya
obteve a “pole-posição” depois
do seu companheiro de equipa
Kimi Raikkonen ter sido retrógrado de dez lugares, pois, mais
uma vez, o infortunado piloto
finlandês seria obrigado a trocar de motor. Kimi Raikkonen,
vê as esperanças de poder vir a
ser Campeão do Mundo de
Pilotos diminuir, uma vez o ac-

tual líder do campeonato Fernando Alonso “Renault” ter
sido o segundo homem mais
rápido na corrida.
Para que a luta no que respeita ao Campeonato de Construtores fique mais pequena

(separada apenas por oito pontos), Giancarlo Fisichella termi-

naria a corrida em terceiro
lugar. Fisichella dedicou esta
sua subida ao pódio a seu amigo
já falecido, Michael Alboreto, o
último Italiano a subir ao pódio

aqui em Monza, em 1988, quando pilotava pela Ferrari. Os
últimos lugares pontuáveis da
corrida couberam a Kimi Raikkonen “McLaren”, Jarno Trulli
“Toyota”, Ralf Schumacher
“Toyota”, Antonio Pizzonia

“Williams” e, por último, Jenson
Button da Bar.
Mais uma vez, Tiago Monteiro “Jordan” voltou a terminar a corrida no 17º lugar,
mantendo efectivamente a sua
posição de líder de corridas
terminadas. Conseguiu mais
uma vez ser o piloto mais rápido
dos seus habituais adversários,
mas a diferença com o novo
carro não se fez sentir, pois o
nosso conterrâneo não conseguiu se aproximar dos outros
pilotos do meio da grelha. Evidentemente que, aqui em
Monza, não é de maneira alguma o circuito ideal par testar
este novo pacote aero-dinâmico
do novo EJ15B, (uma vez este
traçado obrigue ao uso do
menor apoio possível) mas,

provavelmente no próxi-mo
domingo,
em Spa-Francorchamps, na Bélgica, Tiago
Monteiro poderá efectivamente melhor avaliar a eficácia e a
fiabilidade do seu novo EJ15B.
Na corrida, Tiago enfrentou
vários problemas com os pneus
Bridgestone, problemas que o
obrigaram a visitar as “boxes”
antes das voltas previstas e
como por azar, na sua segunda
visita, um membro da equipa
quebrou um acessório aerodinâmico do seu monolugar, o
que dificultou muito a pilotagem.
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Juliana Felisberta Silva e Larissa
Franca, a equipa mais valorizada no
mundo de SWATCH-FIVB, conquistaram a quinta medalha de ouro nesta
época no domingo 28 de Agosto.
Estas brasileiras ganharam o titulo no
Estádio Uniprix e recolheram um
prémio de 400,000$ US.

Um acordo de três
anos para Théodore

CLASSIFICAÇÃO
MUNDIAL de PILOTOS
1. Fernando Alonso
2. Kimi Räikkönen
3. Michael Schumacher
4. Juan Pablo Montoya
5. Jarno Trulli
14. Tiago Monteiro
16. Jacques Villeneuve

O defesa Andrei Markov assinou um novo contrato de dois
anos com os Canadianos e vai
receber 3,5 M$, ou seja 1,75 M$
cada época. Markov, 26 anos,
esta no seu quinto ano com os
canadianos. Na época passada,
evoluiu com o Dínamo de Moscovo na Liga nacional da Rússia, onde recolheu 23 pontos em
42 jogos. Em 2003-2004, Markov tinha participado em 69
jogos com os Canadianos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Outro defesa, o Suíça Marco
Streit entendeu-se com os Canadianos para um ano. Com a
idade de 27 anos, Streit evoluiu
durante as cinco últimas épocas
com os Leões de Zurique da
primeira Liga Suíça. O ano
passado, teve 14 golos e 43
pontos.

CLASSIFICAÇÃO
G.P.de ITÁLIA
1. Juan Pablo Montoya
2. Fernando Alonso
3. Giancarlo Fisichella
4. Kimi Räikkönen
5. Jarno Trulli
11. Jacques Villeneuve
17. Tiago Monteiro

Próximo encontro: 11 de Setembro em Spa-Francorchamps, na Bélgica. No AR
escute os meus comentários
sobre a Fórmula 1 aos domingos e quartas na RÁDIO
CLUBE MONTREAL, a sua
Rádio 24 horas por dia na sua
companhia... e na sua língua.
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Fotos de Filipe Estrela

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Director Geral do Clube de hóquei Les Canadiens , Bob
Gainey, anuncio sexta-feira o novo contrato de José Théodore para
as três próximas épocas (2005-2006 à 2007-2008) diante uma sala
cheia de jornalistas que se deslocaram para a ocasião, neste início
de um longo fim-de-semana de Festa do trabalho. Como estipula
a política do Clube, os termos financeiros do acordo não foram
revelados. “Tinha o pressentimento que aproximava-se um
acordo”, dizia sorridente José Théodore.
José Théodore não tinha nada de mau a dizer durante estas
negociações. “Tudo foi muito profissional de um lado como do
outro.
(V.P)
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Kovalev e Dandenault foram contratados até 20082009. Bob Gainey e os Canadianos efectuaram o seu primeiro mergulho na bacia preenchida dos jogadores livres
agentes autónomos: Alex Kovalev e Mathieu Dandenault assinaram para um período de
quatro anos, ou seja até à época
2008-2009. “Como organização,
tínhamos certas necessidades a
preencher antes do início da
nova época para poder atingir
os objectivos. Alex Kovalev e
Mathieu Dandenault são os
resultados destes esforços “,
afirmou Bob Gainey. “Os contratos de Alex e de Mathieu
demonstram a seriedade a tornar esta equipa competitiva
para os anos a vir.”

