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Gripe das aves:

Detectado caso de

Cont. na pág. 2

resistência a medicamento
O organismo de uma paciente vietnamita tornou-se «parcialmente

resistente» ao medicamento contra a gripe das aves que os especialistas
pensam usar no caso de um surto mundial. A notícia é avançada pela

revista Nature, que dá conta que o
fármaco Tamiflu pode não ser tão
eficaz quanto se pensava até aqui.

Até ao momento, o vírus H5N1 apre-
senta-se como uma ameaça distante já
que não se pode propagar facilmente
entre os seres humanos. No entanto, os
especialistas receiam que em breve tal
não suceda e que outros medicamentos
sejam necessários para combater esta
estirpe.

Pauleta destronou “rei” EusébioPauleta destronou “rei” Eusébio
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Os ritmos de Belle et Bum

Ver pág. 2Ver pág. 2

Lançamento de
um novo jornal

Sexta-feira 28 de  Outubro de
2005 pelas 19h00 na sede da
Casa dos Açores, situada no

229 Fleury oeste, vai ser
apresentado à comunidade o

novo jornal “O Açoriano”.
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Relatório da comissão
de 10 de Junho 2005
O dia 10 de junho, Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades já
passou, mas como o prometido é devido, eis aqui a apresentação das
contas. A verdade é que este acontecimento foi um sucesso. Estamos
orgulhosos  que assim tenha sido, e oxalá que para o ano de 2006 seja
ainda melhor.

Relatório de contas Dia de Portugal 10 de Junho de 2005

Receitas

Publicidade caderno DDP $  7,830.00
Receita de cozinha e bar $12,836.04
Donativo ville Montreal $  1,500.00
Donativo Org. dos 50 anos Port. Mtl. $  1,000.00
Donativo Ministerio Negocios Estrangeiros $  8,000.00
Donativo Caixa Econ. Portuguesa $  1,500.00
Joia Associacão Portuguesa Canadá $     250.00
Joia Clube Port. Montreal $     250.00
Jóia Casa Açores do Quebec $     250.00
Joia Sport Montreal Benfica $     250.00
Joia Clube Port. Oriental de Montreal $     250.00
Joia Casa do Ribatejo Montreal $     250.00
Joia Carrefour Lusophone du Quebec $     250.00
Joia Jovens em Acção $     250.00

Total $ 34,666.04

Despesas

Aluguer de mesas e tendas $  2,925.09
Iluminação das tendas postes e bandeiras $     308.20
Camisolas t-shirts Totta e DDP $     728.34
Bar e comidas $  8,157.19
Segurança $  1,020.00
Conjunto Tropical e Maracuja $  2,000.00
Sistema de som $  1,825.00
Artistas e Filarmonica $     950.00
Artistas poesia e ranchos locais $     400.00
Donativo ao Rancho Fazendas de Almeirim $  1,500.00
Imprimir perspetos $     155.28
Imprimir Mini programa $     500.00
Imprimir Caderno Voz de Portugal $  3,795.82

Seguro evento especial $     189.79
Papelaria Selos e Carimbos $     241.50
Troféus e Placas $     665.38
Troféus e Placas Logo Dia de Portugal $     550.00
Quadros para oferecer as Associações $     120.00
Deslocações Rancho Fazendas Almeirim $     228.23
Despesa Associação Portuguesa $     240.00
Donativo à Missão Santa Cruz $     750.00

$ 27,249.82

Data 30-sep-05 saldo $  7,416.22

Presidente Tesoureira Secretária
Luis Pereira Natércia Rodrigues Conceição Rosario

O Institute for Azorean-American Studies, acaba de pu-
blicar o livro O Outro Lado da Saudade de Diniz Borges.

Trata-se duma colectânea de textos sobre as comu-
nidades portuguesas nos Estados Unidos e o relacio-
namento Açores-Diáspora.

O livro, com 265 páginas, inclui textos publicados em
jornais dos Açores, nomeadamente Diário Insular, Açoriano
Oriental e Correio dos Açores, assim como nos jornais Tri-
buna Portuguesa e Portuguese-American Chronicle ambos
da Califórnia, Portuguese Times de New Bedford, Luso-
Americano de Newark, Sol Português de Toronto, no
Canadá e a revista Mundo Português de New York.

Os textos foram publicados entre 1997 e 2005 e são,
essencialmente, um con-
junto de análises de alguns
dos temas mais pertinen-
tes das nossas comuni-
dades, tais como: a língua
e cultura portuguesas, a
nossa imprensa de expres-
são portuguesa, as nossas
vivências culturais, a nos-
sa literatura, entre outros.

Lançamento

Gripe das aves:

Detectado caso de
resistência a medicamento

Cont. da pág. 1

A comunidade científica te-
me que o Tamiflu (oseltamivir)
quando usado por um período
de tempo pequeno ou em doses
baixas pode contribuir para a
emergência de vírus resis-
tentes, fez saber Yoshihiro Ka-
waoka da Universidade de
Tóquio.

«É necessária uma maior
investigação para determinar a
prevalência da resistência do
oseltamivir ao H5N1 entre os
pacientes tratados com este
medicamento», avisou a equi-
pa de cientistas da Univer-
sidade de Tóquio.

À rapariga vietnamita de 14
anos foi administrado o medi-
camento como medida pre-
ventiva. Apesar de não ter tido
qualquer contacto directo com
aves infectadas a jovem estava
a cuidar do irmão, de 21 anos,
de quem se suspeitava estar
contaminado.

Foi detectado um vírus na
rapariga semelhante ao encon-
trado no seu irmão. A jovem
recuperou-se facilmente, mas
aumenta a possibilidade de
que ela possa ter sido infectada
pelo seu irmão em vez de di-
rectamente pelas aves.

O oseltamivir por si só pode
não ser suficiente para com-
bater uma potencial pandemia
de H5N1 e outros medicamen-
tos da mesma família como o
Relenza (zanamivir) podem ser
também necessários, dizem os
investigadores.

«Embora as nossas desco-
bertas sejam baseadas num
vírus de um só paciente, au-
menta a possibilidade de ser
necessário armazenar o zana-
mivir assim como o oseltamivir
numa eventual pandemia gripe
do H5N1».

Os Ritmos de “Belle et Bum”
A trilogia musical, na tradição iniciada o ano

passado, continua. Esta emissão televisiva,
pela Télé-Québec lançou uma nova com-
pilação, tirada de prestações em directo do
programa semanal “Belle et Bum”, que saiu
há algumas semanas.

Esta grande festa musical televisiva, que é
animada por Normand Brathwaite e Claudine
Prévost, introduz aos telespectadores de
“Belle et Bum” diversos estilos musicais. Este
encontro dos sábados à noite é também o
teatro de trocas culturais, onde o som e os
ritmos festivais dão o sabor mundial das raízes
Quebequenses. Esta compilação de 10 can-
ções é um género de introdução panorâmica
musical do mundo que faz eco a um Que-
beque bem enraizado nas suas tradições, mas
igualmente aberto ao multi-culturalismo.
Podemos notar a presença da nossa cantora
querida, São, com uma excelente prestação
da sua “Confesso”.

Ela encantou tanto o Normand Brathwaite,
que ele escolheu-a pessoalmente, para fazer
parte desta excelente compilação musical.

Sylvio Martins
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Homenagem ao
xerife Thomas Hodgson

No passado dia 8 de Outubro, a
Câmara Municipal de Lagoa
homenageou o xerife Thomas
Hodgson, que integra a Comitiva
de Rehoboth que se encontra de
visita à Lagoa, atribuindo-lhe a
Medalha de Mérito Municipal,
num gesto de reconhecimento e
amizade pela colaboração que tem
prestado a todas as actividades
desenvolvidas pela Lagoa junto das
sua comunidade emigrada nos
EUA. Esta cerimónia contou com
a presença do Presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos
César, amigo pessoal de Thomas Hodgson e que fez questão de
comparecer nesta homenagem, bem como o Secretário Adjunto
da Presidência, Vasco Cordeiro, e o Secretário Regional da
Economia, Duarte Ponte. A proposta de atribuição da Medalha de
Mérito Municipal foi apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara
de Lagoa, Roberto Medeiros, e aprovada em reunião de 29 de
Setembro, cumprindo o estabelecido no artigo 10º da Secção III
do Regulamento das Distinções Honoríficas das Medalhas
Municipais. De entre as várias razões apresentadas, o Xerife Tho-
mas Hodgson  distingue-se pela colaboração prestada nas
actividades culturais e educativas que a Lagoa realiza na Nova
Inglaterra, pelo patrocínio que concede às instituições e escolas
da Lagoa sempre que realizam intercâmbios, permitindo-lhes
participar em eventos culturais de reconhecida importância, pela
defesa das causas sociais, muito em especial, no que concerne ao
repatriamento, uma vez que tem permitido o contacto destes com
autarcas e pessoas ligadas ao Concelho de Lagoa, de forma a
proporcionar uma melhor integração social aquando do seu
repatriamento e, ainda, pela sua ligação às nossas tradições
culturais, etnográficas e religiosas, traduzidas na sua integração
nas procissões de Nossa Sra. dos Anjos, em Água de Pau, e Nossa
Sra. do Rosário, na Vila de Lagoa.

O convívio e amizade proporcionados aos elementos do Grupo
Som do Vento e Estrelas de Fogo, nas suas últimas deslocações,
realizadas no mês de Agosto, foi outra das razões que esteve na
origem da atribuição desta medalha, pois Thomas Hodgson foi
incansável, apoiando toda a logística da deslocação e patrocinando
um programa cultural de grande nível.

Governo reforça meios de combate
O Governo vai reforçar os meios de

combate à pobreza. No dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza, o ministro
do Trabalho revelou que o próximo
Orçamento de Estado de 2006 vai incluir
mais verbas para combater este problema
que, em Portugal, atinge uma em cada
cinco pessoas. (TSF)

REFORMAS

Sindicatos
refutam possíveis
aumentos nas
penalizações

Os sindicatos não concordam com a ideia das penalizações sobre
as reformas antecipadas serem agravadas. Para o STE, a medida
vai atingir o alvo errado. Já a Frente Sindical nem quer ouvir falar
da questão. (TSF)

Decisão que implica
referendo ao aborto em aberto

Vários jornais noticiaram, sábado, o provável “chumbo” pelo
Tribunal Constitucional da realização de um referendo ao aborto,
mas a TSF apurou que a questão ainda está por decidir. O
presidente da República e o primeiro-ministro adiantam que não
comentam «especulações». (TSF)

Barroso pressiona Cuba
a respeitar direitos humanos

Durão Barroso, convidado especial da Cimeira Ibero-Americana,
apesar de pedir o fim do embargo a Cuba, adiantou que é preciso
não abrandar as pressões para que não sejam violados os direitos
humanos naquele país.

6º livro da saga lançado em Lisboa
A tradução portuguesa do sexto livro da

saga de Harry Potter vai ser lançado esta
sexta-feira à noite no Convento do Carmo, em
Lisboa, numa ambiente que recria os eventos
de «Harry Potter e o Príncipe Misterioso». O
sexto livro da saga do aprendiz de feiticeiro
de Hogwarts será colocado à venda a partir
das 00:00 de sábado, sendo a tiragem inicial
do livro de 150 mil exemplares. A tradutora
do livro considera que o personagem evoluiu
muito desde a primeira edição do livro da
saga «Harry Potter e a Pedra Filosofal», uma
vez que este está bem mais maduro, uma
evolução que também foi acompanhada por outras personagens.
«O seu carácter fortaleceu-se bastante e erros que ele cometeu no
passado deixou de os cometer. Aprendeu muita coisa», explicou
Isabel Nunes, que indicou que a história tem dois pontos fulcrais.
«Uma é o príncipe misterioso, que vem do título, e que vem ocupar
o livro todo. Depois há também uma certas viagens ao passado, não
ao passado de Harry, e que são absolutamente fundamentais para
ele poder no futuro fazer o que tem a fazer», acrescentou. Para
Isabel Nunes, as aventuras de Harry Potter são marcadas por algo
mais que a fantasia, imaginação e a magia.

«Há algo que faz as pessoas gostarem tanto de livros que é a
transmissão de valores: a lealdade, a amizade e a coragem, mas
sobretudo escolhas que fazem de nós aquilo que somos, nas  nossas
capacidades», concluiu. Em Julho, Portugal recebeu a versão
inglesa do livro «Harry Potter and the Half Blood Prince», o que
na altura provocou uma grande corrida às livrarias.
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A fluoretação da água: uma questão eleitoral?
A fluoretação da água poderá ser um dos desafios da campanha

eleitoral em Montreal. O chefe da oposição, Pierre Bourque,
pronunciou-se a favor da fluoretação da água, ao contrário da
equipa do presidente da câmara municipal, Gérard Tremblay, que
prefere realizar análises detalhadas sobre a pergunta antes de
tomar posição. Num livro que deve aparecer no próximo mês,
certos especialistas opõem-se à fluoretação da água. Apoiam, com
documentos científicos, que dizem que este método não permite
a prevenção da cárie tão eficazmente como previsto. Com efeito,
a fluoretação da água seria de três para quatro vezes menos eficaz
do que se diz, duplicando ao mesmo tempo a taxa de fluorose
dental.

O PC pede a expulsão do bloquista Roger Gaudet
O Partido Conservador pede ao chefe do Bloco Quebequense,

Gilles Duceppe, que expulse do grupo parlamentar do Bloco, o
deputado de Montcalm, Roger Gaudet. De acordo com o diário Le
Devoir, este deputado fez-se reembolsar de 100764 $ em despesas
de deslocação o ano passado, quase como o seu chefe, Gilles
Duceppe. Com 46 ¢ o quilómetro, isso significa que o deputado
Gaudet percorreu no ano passado mais de 219.000 quilómetros,
o que representa uma média de 600 quilómetros por dia, 7 dias por

Coordenado por Miguel Felix

semana. Em comparação, o deputado bloquista do condado
vizinho, Pierre Paquette, reclamou 46 000 $ para o mesmo período.

O presidente da Câmara Municipal Tremblay não quer
O presidente da Câmara Municipal de Montreal, Gérald

Tremblay, recusa que o Estádio Olímpico volte a ser propriedade
da cidade quando o pagamento da dívida chegar ao prazo, em
Junho de 2006. O Governo do Quebeque já tem anunciado da sua
intenção de recusar o retrocesso das instalações olímpicas. Num
comunicado, o Sr. Tremblay considera também que os
rendimentos da taxa sobre o tabaco deveriam ser consagrados
“para mantimento das instalações, o desenvolvimento do pólo
Maisonneuve e um fundo dedicado para construção e reparação
das infra-estruturas desportivas de Montreal, das quais, os
legados pelos Jogos olímpicos em 1976 “.

O Quebeque segue os Estados Unidos nas horas
O Governo do Quebeque decidiu ajustar o passa aos Estados

Unidos e prolongará de dois meses o período do ano durante o qual
aproveita-se da hora avançada. É o que soube a Presse canadienne.
A contar de 2007, os quebequenses passarão para hora avançada
a partir do primeiro fim-de-semana de Março estejam até ao último
fim-de-semana de Novembro. Habitualmente, estas mudanças
efectuavam-se no início de Abril e no fim de Outubro. O Quebeque

tentaria presentemente  convencer o Ontário e o Novo-
Brunswick a seguir o seu exemplo. No Canadá, a regulamentação
do tempo é de competência provincial. O Governo diz proceder à
mudança horária primeiramente por preocupação da poupança de
energia e também para conservar sincronismo com os Estados
Unidos, para não complicar as trocas comerciais.

Universidade de Montreal em conflito
No dia seguinte da adopção de um mandato de greve pelos

professores da Universidade de Montreal, empregados e líderes
parecem acampar sobre posições inconciliáveis. A direcção
considerou “prematura”, o 14 Outubro, a ameaça de recorrer a
este meio de pressão, lamentando que os sindicados atribuíram
tal mandato ao seu executivo após apenas quatro sessões de
negociação. Após ter rejeitado as ofertas da direcção, o 13 de
Outubro, os 1270 professores votaram por uma paragem de
trabalho de seis dias, que será realizado no momento julgado
oportuno, numa proporção de 77 %. É a primeira vez em 30 anos
que o corpo professoral da Universidade de Montreal se
pronunciava a favor duma greve. Aquilo mostra até que ponto os
professores estão exasperados, de acordo com o presidente do
sindicato dos professores, Louis Dumont.

O STM deficitário devido ao preço da gasolina
A Sociedade de Transporte de Montreal deve absorver um

défice imprevisto de três milhões de dólares. Esta falta a ganhar
é directamente ligada ao aumento do preço do combustível. Desde
um ano, os cursos do petróleo aumentaram de 35% e os preços para
a bomba ainda mais. Cada aumento de 1% do preço da gasolina
custa 10.000 $ mais por semana ao STM. Para a sociedade, isso
significa um défice imprevisto de 6 para 7 milhões de dólares até
do fim do ano. O STM crê estar em condições de  reabsorver este
défice sem estar a alterar os seus serviços e os seus preços. Há
algumas semanas, o presidente do STM, Claude Delfim, pedia ao
governo do Quebeque que desse ao seu organismo o direito de
perceber directamente uma taxa sobre todos os estacionamentos
onerosos da ilha de Montreal, a fim de poupar aos seus clientes um
novo aumento de tarifas. O Sr. Delfim diz que os clientes dos
autocarros e do metro já tiveram aumentos de 20% dos preços.
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Augusto Machado

Jornalismo de saudade
versus edições bilingue

Ana Cristina Pereira

O mapa da emigração tem vindo a alterar-se nos últimos anos.
Os jornais das comunidades tentam adaptar-se. Entre as múltiplas
estratégias, sobressai o assumir da veia lusófona e o carácter
bilingue.

Não há estudos sobre o estado dos jornais da diáspora. O
Instituto da Comunicação Social remete para a Secretaria de
Estado das Comunidades, que remete para a Direcção-Geral dos
Assuntos Consulares. E tudo o que há ali, informam, é uma
listagem desactualizada e incompleta de títulos.

”Estou aqui [em França] há 30 anos, já vi aparecer e
desaparecer muito jornal”, esboça António Cardoso, do Encontro.
Outros directores de títulos sólidos - como António Perinu, do Sol
Português - repetem a ideia.

Mesmo sem estudos científicos, podem ler-se tendências. Muitos
jornais dos mais velhos destinos de emigração portuguesa já se
assumem como bilingues. “Estes jornais em língua portuguesa vão
acabar daqui por 15, 20 anos” nos Estados Unidos, vaticina
Fernando Santos. “Foi o que aconteceu com outras comunidades:
o Italian Tribune já é todo em inglês”, exemplifica.

Na opinião do director do Luso-Americano, “à medida que a
comunidade vai sendo absorvida pelo país” de destino, a
necessidade de informação específica esbate-se. Restará então
espaço ao jornalismo “da saudade”, da “história da comunidade”,
da evocação das suas grandes figuras. “Penso que continuará a
haver jornais da emigração, mas em inglês”.

Longe vai o tempo em que a África do Sul atraía portugueses.
Quem ficou está a envelhecer e o grosso dos descendentes não
domina a língua portuguesa. “A diminuição da comunidade é
compensada pelo grande aumento de angolanos e
moçambicanos”, nota Varela Afonso, do Século de Joanesburgo.

“Há aqui um potencial enorme, um grande mercado”.
Esta lógica não é exclusiva dos países que perderam emigrantes.
O fluxo para o Canadá continua e o Sol Português, por exemplo,
já dedica espaço noticioso aos brasileiros e aos africanos de
expressão portuguesa. O Luso-Americano também já “descobriu”
esse público.

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

Nenhuma taxa de serviço

Preços competitivos aos dos bancos

Aberto segunda a sábado

Troca excelente de euros e dólares US

Falamos português e italiano

Eleições autárquicas!
Uma outra leitura.

De nada vale discutirmos as eventuais
culpas de Fátima Felgueiras, de Isaltino
Morais ou de Valentim Loureiro. Isso é um
assunto da justiça e esperemos que ela
funcione, para bem de todos os cidadãos do
País, inclusive os acusados.

Pouco interessa urdir sobre as contra-
dições, entre os respectivos aparelhos partidários e os candidatos
a Felgueiras, Oeiras e a Gondomar. Este é um problema interno
dos partidos e, por mais que os jornais e televisões queiram vender
títulos de primeira página, especulando sobre o tema e descurando
o fundamental, não é isso que considero o mais importante em todo
este embrólio.

Para mim, o que é mais significativo, após a vitória destes
candidatos, “renegados dos respectivos partidos”, é o fosso entre
as partidos políticos, enquanto organizações privilegiadas do nosso
sistema democrático e as populações que supostamente dizem
representar.

Há muito tempo que tento explicar as profundas mutações que
os partidos tradicionais têm sofrido, ao longo dos tempos e do erro
de os classificar, a partir das velhas definições do princípio do Séc.
XIX.

A dinâmica social evoluiu de tal forma e a um ritmo unifor-
memente acelerado que, manter velhas designações para apelidar
os partidos existentes, é caricaturar a realidade político-ideológica
dos próprios partidos e, pior do que isso, acaba por criar um
sentimento de saturação nas novas gerações, ansiosas por novas
ideias e novos comportamentos políticos, adaptados às novas
realidades.

A consequência de tudo isto e na ausência de novas bases
programáticas dos partidos políticos, é a personificação dos
candidatos, contra a imposição das listas partidárias, o individual
a sobrepor-se ao colectivo. Situação que, nos dias de hoje, em que
o acesso à “banda larga” da informação, deixou de ser um
privilégio de alguns, para passar a ser um objecto de avaliação de
audiências, é um dado adquirido, para não dizer muitas vezes
corrompido, pela promiscuidade que entretanto se instala.

Há muito que, qualquer órgão de informação e nomeadamente
as televisões nacionais, criam e desfazem figuras públicas,
tornando-as objecto do apetite voraz, ou da rejeição das
audiências. Mais do que qualquer poder normal de uma máquina
partidária, a comunicação social constrói heróis, provocadores
sociais e toda a gama de ambiciosos, nomeadamente quando os
personagens conhecem a sensibilidade das massas, sabendo
como influenciá-las.

A lei vigente, tão cheia de detalhadas preocupações na defesa
do cidadão individual, esquece, tantas vezes, o cidadão colectivo,
a influência perniciosa do particular sobre o todo. É o primado do
indivíduo sobre o colectivo, com todas as consequências sobre a
moral social e a ética, que deveriam ser a primeira preocupação
dos candidatos e titulares de cargos públicos.

O caso destas três câmaras municipais, para não falar sobre
outras com menos impacto mediático e independentemente da
decisão judicial sobre estes três responsáveis municipais, é
ilustrativo do que pode vir a acontecer num futuro próximo.

Qualquer cidadão a contas com a justiça que, filiado num
partido político, exerça um cargo de responsabilidade municipal
e, portanto, se sinta próximo dos seus eleitores e capaz de
conquistar por si só o poder local, desafiando as orientações
partidárias ( e desde que lhe proporcionem meios económicos para
as respectivas campanhas...), poderá naturalmente pôr em causa
a obediência partidária e conquistar o lugar a que concorre. A
moral partidária fica com o partido que o sancionou e a moral
cívica fica com a justiça que, “eventualmente” e tardiamente, o
pode sancionar.

O efeito perverso de tudo isto é que, pese embora a imoralidade
que está na base do exemplo apresentado e do desafio ao sistema
partidário que ele representa, estes candidatos “independentistas”
só conseguirão manter-se, enquanto profundamente apoiados
pelas respectivas populações. E, para que tal aconteça, é preciso
fazer “obra”!...

Valha-nos isso mas,... se a moda pega, a nossa democracia fica
voltada do avesso o que, no meu entender, não seria a melhor forma
de a renovar!

Luis Barreira

Direitos e obrigações

Há greves justas e inaceitáveis. Nestes tem-
pos que correm onde há sinais de decadência
nacional teimam em persistir as greves que
atrasarão ainda mais o país. No momento em
que Portugal precisa de sair da crise não é,
certamente, a ocasião de se fazer greves sem,
primeiramente, se optar pelo diálogo.

Greves inaceitáveis, protestos surrealistas, são o poder da função
pública que se tornaram numa coisa banal. Há uma parte do país
que está empenhada em recuperar o atraso e em trabalhar
enquanto que outros julgam-se acima dos seus concidadãos.

Este é o país onde os trabalhadores do Estado têm todos os
direitos e poucos são os que cumprem as suas obrigações. Sabemos
que os enfermeiros ou os polícias têm maior desgaste ou maior
stress que os operários do têxtil ou os da construção. Ninguém,
aliás, desconhece a vida recatada que levam os banqueiros, os
quadros superiores das empresas ou os próprios empresários! Os
senhores procuradores, juizes e militares é que têm uma vida
difícil, muito difícil mesmo! - quase sem férias, com stress, com
relatórios de produtividade e resultados evidentes e públicos! E é,
“muito injusto” que se lhes retire os sacrossantos “direitos
adquiridos”...

Entretanto, o sector privado, suas empresas e trabalhadores,
não devem ter que pagar pela ineficácia e mesmo incompetência
que as classes do funcionalismo público exigem perpetuar. O caso
mais gritante é o do sistema judicial. Temos um país onde a Justiça
não existe e não funciona. Tribunais que soltam traficantes de
droga, tribunais que deixam impunes os políticos corruptos. Um
Ministério Público quase sempre impotente perante os poderes
políticos. Execuções de dívidas que demoram uma eternidade –
dez ou vinte e cinco anos!...

Ao contrário das lamentações e do discurso estafado de que há
“falta de meios”, o país hoje, segundo análises feitas ao sistema,
dispõe de tribunais bem equipados e juizes a mais. A pergunta que
muitos fazem é: então porque é que as sentenças não aparecem?
O porquê desta justiça lenta e ineficaz? E como é possível tanto
desperdício ou falta de organização dos recursos humanos? E
agora, para que as coisas piorem e bloqueiem ainda mais o sistema
da Justiça, os funcionários prometem uma greve de quatro dias!

Todos os cidadãos têm direitos e obrigações. Seria um dever e
uma atitude exemplar se alguns funcionários públicos não
pensassem apenas nos seus direitos e se lembrassem de que os
contribuintes, aqueles que pagam impostos também têm o direito
de exigir um bom funcionamento da coisa pública.

Claro está, que também há bons funcionários, os que têm
orgulho daquilo que fazem e o fazem com perfeição. Mas, no caso
de uma greve e no meio desta onda, que podem eles fazer sem
serem acusados de fura-greves?
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Lúcia Belo,
projecto em desenvolvimento

Diamantino De Sousa

Aquando da entrevista com a Lúcia Belo, tínhamos anunciado
que um projecto estava na forja o qual não podia ainda ser
divulgado, todavia, umas semanas após termos realizado essa
entrevista, tivemos a oportunidade de assistir aquilo que é o
começo do projecto da Lúcia ou seja a gravação de um CD.

Assim, deslocámo-nos ao estúdio para participarmos nesse
projecto e podermos anunciar o que se vai preparando. Num
estúdio onde grandes nomes tais como Roch Voisine e Beau
Domage têm gravado, fomos encontrar a Lúcia que estava, como
não podia deixar de ser, acompanhada pelo reconhecido pianista
Carlos Ferreira, que compôs e executa ao piano as músicas que a
Lúcia vai interpretar, bem como da Dinora de Sousa autora dos
poemas inéditos que irão estar incluídos nesse trabalho.

Começámos por assistir à preparação do estúdio e à sequência
da gravação. Depois, assistimos a uma entrevista com os três
‘comparsas’ realizada para um canal televisivo. Segundo aquilo
que pudemos apurar, esse trabalho intitular-se-á provavelmente
‘O caminho da verdade’. Fiquem pois atentos ao lançamento desse
trabalho da Lúcia Belo que deverá ocorrer muito brevemente

Hipotecada a magnificência de Deus?
J.J. Marques da Silva

Em “A Voz de Portugal” do
dia 2 de Fevereiro, 2005, tive-
mos ocasião de dizer algo sobre
os “maremotos da Ásia” e ou-
tros acontecimentos que esta-
vam a ser “notícia transmiti-
da”, e havia quem imputasse os
acontecimentos a Deus consi-
derando-O culpado de punição

ou açoite infligido à huma-
nidade. Agora, com as comu-
nicações e lamentos do terre-
moto no Paquistão e na Índia, os
furacões na América e, até os
vendavais e as tormentas no
Canada e outras partes do
mundo, a sanha voltou a apare-
cer em outros enfiamentos de
consideração. Pergunta-se:

 — Onde está Deus? Se Ele é
o Criador, e a Natureza é obra
de suas mãos, não houve erro
na criação? Não é ela imper-
feita? Existirá Deus?! – Nós
respondemos, intencionalmen-
te no mesmo tom, sem a mes-
ma dúvida:

— Se Deus não existe, a Na-
tureza aí está, imperfeita ou
revolta. Logo, a punição, ou
açoite, não pode ser assacado a
quem não exista. É um ab-
surdo!

Há quem piamente assevere:
— Tudo isso é cumprimento

das profecias. Está escrito: —
“Porque se levantará nação con-
tra nação, e reino contra reino,
e haverá terremotos em diversos

lugares, e haverá fomes. Isto será
o princípio de dores”,  (Marcos
13:8). Trata-se do sermão profé-
tico de Jesus, e Ele também
disse: “Porque assim deve acon-
tecer; mas ainda não será o fim”.

Nós acreditamos nas profe-
cias bíblicas, mas não forçamos
as Escrituras Sagradas a dizer
o que nos pareça. Também está
escrito: “o homem natural não
compreende as coisas do Espírito
de Deus, porque lhe parecem
loucura; e não pode entendê-las
porque elas se discernem espiri-
tualmente”, (1ª  Cor. 2:14). Uma
boa relação com Deus ajudará
a diferençar os acontecimentos
pelas próprias Escrituras. Por
exemplo, S.Mateus, que prova-
velmente se serviu das “perí-
copes” de S.Marcos, que escre-

veu antes de ele, acrescentou:
— “Então vos hão de entregar
para serdes atormentados, e
matar-vos-ão; e sereis odiados de
todas as gentes por causa do meu
nome”. S.Lucas, referindo-se ao
mesmo sermão profético, é
muito claro afirmando: — “Mas
antes de todas estas coisas lança-

rão mão de vós, e vos persegui-
rão” (Mat. 24:9;  Luc. 21:12).
Não se olvide também que
Jesus foi peremptório dizendo

no mesmo sermão: — “Mas
aquele que perseverar até ao fim
será salvo”. “Não perecerá um
único cabelo da vossa cabeça”.

Assim pois, relacionando a-
contecimentos naturais com as
profecias, é conveniente não
desarrumar ideias para ajuizar
de pertenças, ou acessórias
afirmações religiosas. Ainda por
abono do que dizemos, citamos
o profeta Isaias que verberava
contra Judá, nação infiel: —
“Do Senhor dos Exércitos serás
visitada com trovões, e com
terremotos, e labareda de fogo
consumidor” (29:6). Hoje, as
facilidades de comunicação
dão-nos conta imediata dos
acontecimentos, mas não olvi-
demos que pestilência, fomes e
terremotos, estão descritos na
História para não nos confun-
dirmos com afirmações imagi-
nárias que levam a pensar
haver hoje  mais cataclismos do
que outrora. Philostrato dá-nos
conta, na “Vita Apolloni”, de
um grande terremoto em Cer-
ca nos anos 46 ou 47 D.C.;
Zonaras descreve que Roma

foi violentamente sacudida no
dia em que Nero assumiu a
toga “virilis”, em 51 D.C.; Jeru-
salém foi igualmente sacudida

em 67 D.C. E podíamos vir daí
em diante referindo-nos a Por-
tugal, Estados Unidos, e outras
nações.

A expressão “princípio de
dores”  “lembrava as dores de
parto”, e os judeus usavam-na
para descrever os tempos atri-
bulados que acompanhariam a
aproximação do advento do
Messias, e o Livro dos Jubileus,
Apocalipse de Baruque”, faz-lhe
referência, segundo cita de
Russel Norman Champlan.
Para ele, “essas dores apenas
indicam que as condições so-
ciais pioram, que os horrores se
multiplicam, que a humani-
dade atravessa períodos de
aprendizado antes de aprender
as lições da paz e da conver-
são”, e portanto, em vez de
discernir espiritualmente, con-
clui através de conceitos reli-
giosos que aprendeu nas rezas
da sua devoção. Não será me-
lhor esquadrinhar as Escrituras
e, mesmo na dúvida, inquirir de
Deus, em oração directa, alem
da tempestade onde está o
porto seguro?  Vejamos que
Isaias diz da nação de Judá,
“serás visitada com trovões e
terremotos”, e não que o Senhor
os fabricará para punir. A maio-
ria das versões bíblicas dá indí-
cios duma visita dentro do
turbilhão, no meio do fracasso,
como um sonho em visão noc-
turna, para um despertar de
cansados e sedentos dispostos
a modificações de arrepen-
dimento. E as vítimas terão de
reconhecer que a magnifi-
cência de Deus não está hipote-
cada às hipóteses duma avalia-
ção humana. Ele tem um tem-
po futuro para remoção de
todos as circunstâncias de
ruína, pecado ou angústia!
Existe para redenção!

Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Lute com afinco contra as adversidades que poderão
surgir na sua relação.
Saúde: Tendência para instabilidades ao nível do humor.
Dinheiro: Poderá sentir que não se faz a devida justiça no seu emprego.

Número da Sorte: 69 Números da Semana: 11, 15, 14, 18, 19, 3

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: A sua relação tem tudo para dar certo. Invista mais na
sua felicidade.
Saúde : Apesar dos seus problemas, tente não depender tanto

de anti-depressivos.
Dinheiro: Dê mais valor aos sentimentos. Não seja tão apegado a bens
materiais.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 22, 25, 24, 1, 2, 3

Carta da Semana:  7 de Espadas, que significa Novos
Planos e Interferências.
Amor: Esteja mais disponível para as necessidades dos seus
filhos, será melhor para si e para todos.
Saúde : Dê mais atenção à forma como organiza a sua

semana, sentir-se-á muito cansado.
Dinheiro: Óptimo período para colocar em prática as suas ideias.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 33, 36, 39, 14, 25, 3

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: A sua vida sentimental atravessa uma fase bastante
positiva. Desfrute-a bem.
Saúde : A sua tranquilidade proporcionará um bom equilíbrio
físico e emocional.

Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num período de expansão.
Não desperdice as oportunidades que possam surgir.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 4, 5, 6, 8, 7, 1

Carta da Semana:  A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Sem motivos para se preocupar, brinde ao amor.
Saúde : Atenção à gula, o seu esforço em manter a linha poderá
ser em vão.
Dinheiro : Tem passado por grandes desafios, mas esta

semana poderá ser decisiva para mostrar o quanto vale.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 15, 2, 6, 9, 7, 44

Carta da Semana:  4 de Paus, que significa Paz.
Amor: A cumplicidade existente entre o casal é meio caminho
andado para o seu equilíbrio emocional.
Saúde: Adopte uma alimentação baseada em verduras e frutas.

Dinheiro: Poderá surgir uma proposta de trabalho aliciante.
Número da Sorte: 26

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Viva ardentemente e sem preconceitos a sua relação.
Saúde : Incrivelmente, esta semana o seu optimismo estará
mais saliente.
Dinheiro: No seu ambiente de trabalho, mantenha pulso firme

para atingir os objectivos que deseja concretizar.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 2, 25, 28, 14, 17, 11

Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Valor.
Amor: O ambiente familiar será bastante positivo e agradável.
Saúde: Ligeira tendência para as enxaquecas.
Dinheiro: Poderá ganhar consciência que não está a conciliar

plenamente a vida familiar com a profissional.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 36, 39, 25, 28, 24, 2

Carta da Semana: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Aja por si próprio, não dê ouvidos a quem não merece.
Saúde : O seu organismo demonstrará através do cansaço o
seu esgotamento.
Dinheiro: Poderá surgir a oportunidade, que esperava, para

argumentar sobre os seus direitos laborais.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 3, 6, 9, 5, 4, 2

Carta da Semana: Rainha de Ouros, que significa Ambição
e Poder.
Amor: Opte pela via do diálogo para resolver qualquer situação
na sua vida amorosa.

Saúde: Poderá sentir-se mais irritado.
Dinheiro: O seu mau feitio poderá pôr em causa a permanência no seu
emprego.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 22, 4, 7, 10, 1, 5

Carta da Semana: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor : Evite ceder às dif iculdades, tente através da
compreensão, chegar a um consenso com o seu par.
Saúde : Possivelmente vai desejar estar mais isolado, mas não

o faça. Procure conviver mais com os seus amigos.
Dinheiro: Contenha-se, pois nem sempre deve dizer aquilo que realmente
pensa, pode prejudicar-se bastante.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 6, 9, 36, 35, 33, 2

Carta da Semana: Dama de Espadas, que significa
Autenticidade.
Amor: Demonstre, espontaneamente, as suas emoções, não
finja que não sente aquilo que realmente sente.

Saúde: A sua semana poderá ser muito agitada, não se deixe abalar.
Dinheiro: Doseie o seu desejo de vencer, aja sempre com honestidade.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 22, 25, 14, 10, 11, 23

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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Fátima Miguel: A simplicidade

Num talento multifacetado
Texto de António Vallacorba

Quem é que não conhece a
Fátima Miguel, esta mulher
com alma de menina e com um
glossário de talentos, sempre a
participar um pouco por toda a
parte onde quer se encontre
uma associação ou colectivi-
dade recreativa?!

Quer hostentanto uma coroa
do Espírito Santo em dias de
cortejos daquela divindade,
quer a dançar na indumen-
tária e garradice dos ranchos
folclóricos ou, ainda, simples-
mente a cantar algum fado ou
outro qualquer trecho da músi-
ca popular, impossível é ficar-se
indiferente à sua presença
carismática, ao seu “joie-de-
vivre”, como dizem os francó-
filos.

Tudo começou na terra dos
seus amores, a aprazível Lom-
binha da Maia, concelho da
Ribeira Grande, ilha de S. Mi-
guel, onde ela nasceu... pra-
ticamente a cantar! - conforme
é hábito ouvir-se das decla-
rações da senhora sua mãe.

Claro que não foi exacta-
mente assim; pelo menos oficial-
mente, mas quase. Mais preci-
samente, a sua primeira actua-
ção foi aos 10 anos, durante
uma festa escolar naquela fre-
guesia.

Em Montreal (onde se privi-
legia mais os talentos radicados
nas outras cidades da diáspora
portuguesa do Canadá e Esta-
dos Unidos), remonta a 1961,
no Natal das Crianças, na anti-
ga igreja da Rua Clark, a es-
treia da Fátima nestas “andan-
ças” artísticas sob o estigma
dum voluntariado frequen-
temente eivado de indiferença

e desconfiança.
Aos 14 anos, chegou a pensar

em ingressar num convento de
freiras; porém o seu sonho era
“ter sido enfermeira missio-
nária.

Entre os deveres familiares e
as próprias vicissitudes que a
vivência de emigrante a todos
nos impõe, foi gradualmente
manifestando a “explosão” dos
seus múltiplos talentos, ao
mesmo tempo apaziguando
cada impulso artístico que lhe
impelia à realização dos vários
interesses do seu intelecto.

Amália Rodrigues e Linda de
Suza, entre outras, terão exer-
cido grande influência na sua
vida artística, de que é autora
de alguns fados e outras can-
ções do seu reportório, adop-
tados, evidentemente, para
músicas já conhecidas.

Principiando por ser direc-
tora-secretária da Associação
Portuguesa do Canadá, foi
seguidamente espalhando o
contágio da sua exuberante
alegria por entre vários dos
nossos ranchos folclóricos - tais
como o “Verde Minho”, “Cana

Verde” e, mais recentemente, o
“Estrelas do Atlântico”, de
Laval. Já actuou em Kingston e
Otava, no Ontário; Florida,

Estados Unidos, e em Portugal.
Das suas demais implicações

na vida artística e social comu-
nitária, desde há dois anos que
canta no conjunto ”Renova-
tion”, é colaboradora da equipa
portuguesa da Rádio Centre-
Ville e do Grupo Coral da Igreja
Santa Cruz.

É, ainda, reconhecida pelos
seus trabalhos de artista plás-
tica, canta em várias línguas e
mostra uma predilecção muito
especial para a filosofia, o bale-
te, a opera e a poesia.

O seu presente sonho, é gra-
var um CD, muito embora já
tivesse conseguido um traba-
lho discográfico, gravado ao
vivo durante um espectáculo do
Quim Barreiros.

Pedro Fonseca, da Agência Lusa

Pauleta destronou “rei” Eusébio
O ponta-de-lança açoriano

Pauleta, jogador do Paris Saint-
Germain, destronou na quarta-

feira passada o “rei” Eusébio da
liderança dos marcadores da
história da selecção portuguesa
de futebol, ao “bisar” face à
Letónia, no Dragão.

Actual líder dos marcadores
da Liga francesa, o número
nove da selecção lusa passou a
contar 42 tentos, contra 41 do
ex-jogador do Benfica, que
liderava o “ranking” desde 13
de Junho de 1965, dia em que

“bisou” na recepção à Roménia.
Nesse embate de qualifica-

ção para o Mundial de 1966,

que se realizou no Estádio
Nacional, em Lisboa, o avan-
çado do Benfica passou a contar
14 golos, mais um do que Fer-
nando Peyroteo (Sporting) e

Matateu (Belenenses), que,
então, repartiam o comando.

Eusébio ultrapassou os dois
históricos avançados e só parou
nos 41 golos, marca atingida,
de grande penalidade, a 28 de
Março de 1973, dia em que

Portugal empatou 1-1 em Cov-
entry, face à anfitriã Irlanda do
Norte, em embate de qualifi-

cação para o Mundial de 1974.
O “rei” era líder há mais de 40

anos, mas o seu registo, que
durante muitos anos pareceu
inultrapassável, foi derrubado
por Pauleta, que se estreou na
selecção “AA” a 20 de Agosto
de 1997 e marcou os primeiros
golos a 26 de Março de 1999.

Em Guimarães, face ao Azer-
beijão (7-0), Pauleta, então no
Deportivo da Corunha, actuou
apenas no último quarto-de-
hora, mas ainda foi a tempo de
“bisar”, iniciando - sabe-se
agora - a caminhada rumo ao
recorde de Eusébio da Silva
Ferreira.

Como o próprio Pauleta já
frisou, Eusébio é e será sempre
o “rei” do futebol português,
mas o açoriano, que nunca
alinhou no principal campeo-
nato nacional, é agora o novo
líder dos goleadores lusos e vai,
certamente, aumentar a sua
contabilidade.

Comparando os números dos
dois jogadores, existem gran-
des diferenças, com uma pri-
meira curiosidade: o “rei” reali-
zou menos jogos (64 contra 77
do avançado do Paris Saint-
Germain), mas conta muito
mais minutos em campo (5.596
conta 4.786).

Em matéria de fases finais,
Eusébio, que foi o melhor mar-
cador do Mundial de Ingla-
terra+66, lidera - nove golos
(seis jogos), contra três (nove)
-, superiorizando-se igualmente
no total de tentos em encontros
oficiais (26 em 38 jogos, contra
24 em 39), sendo Pauleta me-
lhor nos particulares (18 em 38,
contra 15 em 26).

No que respeita ao local, o
embaixador da selecção nacio-
nal privilegiou o estrangeiro
(27 golos, em 41 jogos), en-
quanto o açoriano marcou mais
em território nacional (30, em
46).

Quanto à qualidade dos ad-
versários, Eusébio apontou 16
golos contra formações cam-
peãs do Mundo ou da Europa
(26 jogos), 24 face a equipas
finalistas de grandes compe-
tições (36) e apenas um pe-
rante conjuntos que nunca
atingiram uma fase final (dois).

Pelo contrário, Pauleta mar-
cou mais face a equipas que
nunca “saborearam” uma fase
final (19, em 27 encontros),
somando mais 18 frente a selec-
ções presentes (28 jogos) e
escassos cinco perante conjun-
to com títulos europeus ou
mundiais (22).

Líderes do ”ranking” dos goleadores da selecção nacional:
Jogador                        Período                          Golos
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Alberto Augusto           18/12/21 a 18/04/26   1
Jaime Gonçalves           17/12/22 a 18/04/26   1
João Francisco            18/06/25 a 18/04/26   1
João dos Santos           24/01/26 a 01/12/29    1/4
José Manuel Martins       16/03/27 a 01/12/29    3/4
José Manuel Soares ”Pepe” 27/05/28 a 01/12/29    4
Valdemar Fonseca          27/05/28 a 01/12/29    4

Vítor Silva               04/06/28 a 23/02/30    4/5
José Manuel Soares ”Pepe” 12/01/30 a 27/02/36    5/7
Vítor Silva               18/03/34 a 16/03/41    7/8
Artur de Sousa ”Pinga”    24/04/38 a 16/06/46    8/9
Fernando Peyroteo         14/04/46 a 13/06/65    9/13
Lucas Fonseca ”Matateu”   05/05/60 a 13/06/65    13
Eusébio da Silva Ferreira 13/06/65 a 12/10/05    14/41
Pedro Resendes ”Pauleta”  12/10/05 a...          42
Comparativo entre Eusébio e Pauleta:

EUSÉBIO     PAULETA
Golos               41              42
Jogos            64              77
Minutos            5596         4786
Estreia               08/10/61    20/08/97
Último jogo           13/10/73    12/10/05

Mundial (FF)         9 (6 jogos)    3 (3)
Mundial (Qual.)      12 (18)      19 (25)
Europeu (FF)           0 (0)          0 (6)
Europeu (Qual.)      5 (14)         2 (5)
Oficiais             26 (38)      24 (39)
Particulares         15 (26)      18 (38)
Portugal             14 (23)      30 (46)
Estrangeiro          27 (41)      12 (31)

Campeões Mund./Eur.  16 (26)       5 (22)
Presentes Mund./Eur. 24 (36)      18 (28)
Nunca fases finais    1 (2)        19 (27)
Nenhum golo          34 jogos    46 jogos
1 golo                 22            23
2 golos                6              6
3 golos                1              1
4 golos                1              1

Foto: LUSA

Foto: LUSA
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Cravos de Abril
Feliz Bela

Na noite do sábado 1 de Outubro esteve presente em Montreal
na sala do plateau Calixa-Lavallée, o grupo de teatro dos Amigos
da Terceira de Pawtucket. Mais uma vez eles trouxeram ao palco

uma opereta e um acto de variedades, agora com o título Cravos
de Abril. A opereta, como o nome o indica, passa-se durante a
revolução dos cravos. É a história de um casal de estudantes; o

rapaz, Fernando (Norman Belo)é terceirense, filho de uma família
da classe média e Bela (Fernanda Lima) é Angolana, filha de um
casal nobre e muito rico. Quando o pai de Fernando (Francisco
Santos) ficou conhecedor deste namoro, aconselha o filho a estudar
primeiro e só depois pensar em namorar, porém, quando veio a
saber da situação económica da rapariga, muda de ideia. Ele vai
até fazer como se fosse rico, fazendo que o filho da vizinha, Zézinho
(João Lima), que é maricas e um pouco tolo, se faça passar por
criado. Este último, não sendo muito discreto, arranja sempre
maneira de estragar tudo. Vejam só: com os pais da Bela em casa
dos pais do Fernando, a dona da casa (Liduína Cavaco) manda o
criado buscar bolachas para os convidados, o que ele faz
rapidamente, voltando com três pacotes de bolachas diferentes nas
mãos. A Sra. Mariazinha desamparada dá-lhe um grito:

“E a bandeja Zézinho? Onde está a bandeja??” Ele deixa cair as
bolachas no chão, que se espalham, e vai buscar a tal bandeja.
Começa então a juntar os biscoitos que coloca na bandeja e
pegando um do chão, oferece-o à mãe da Bela perguntando: “É
destas que a senhora quer?” Outras cenas para rir como esta

ocorrem ao longo da peça. A comédia conclui com os dois
namorados “graduando” e o anúncio do casamento deles para
breve. O acto de variedades começa com a marcha “Cravos de
Abril” e é constituído por 14 números musicais com temas
diferentes: Fado, os Açores, futebol, touradas, emigração, a vida
de soldado, etc... O fado com o título “Mãe falecida” lindamente
interpretado por Tanya Santos que tem uma voz maravilhosa
(Costuma-se dizer que filho de peixe sabe nadar). Também se pode
apreciar uma linda desgarrada entre oriundos de São Miguel e da
Terceira, interpretada pelos jovens Chelsie Santos e Joshua
Botelho, que tem também uma linda voz. Outra revelação deste
espectáculo foi a jovem Nelly Rego; Rainha do grupo Amigos da
Terceira e que pela primeira vez a vi actuar, acho que tem uma voz
espectacular, e espero que continue a actuar em espectáculos
como este. Adorei ver a peça que foi muito bem ensaiada e
interpretada. Também gostei de ver caras novas; Norman Belo,
Fernanda Lima, Maria Martins, Nelly Rego, mas também os que

são mais conhecidos pelas suas actuações neste grupo como,
Francisco Santos, Liduina Cavaco, António Parreira, João Lima,
Margarida Gil, etc. Para todo o grupo os meus parabéns e votos
de felicidades. Espero que continuem a promover a nossa cultura
e que tenham muito sucesso. O mais importante, que continuem
a encorajar os jovens que se interessam por esta bela tradição.

Se quiser adquirir este espectáculo em cassete ou dvd, podem
contactar-me pelo correio electrónico:

                                                  toureira_jornalista@hotmail.com

22º aniversário da Associação
Portuguesa do Espírito Santo

A Associação Portuguesa do Espírito Santo, fundada em 14 de
Outubro de 1983, celebrou, no passado sábado dia 15 de Outubro,
o seu vigéssimo segundo aniversário. Presentes na celebração,
dois dos seus fundadores, Senhores  José de Sousa e Manuel Cota,
o Reverendo Pe. José Luis Rodriguez, o sr. Richer Dompierre, que
se apresenta candidato a variador municipal de Mercier/
Hochelaga-Maisonneuve, José de Lima e Francisco Fonseca da
Banda de Nossa Senhora dos Milagres e ainda muitos dos seus
sócios e amigos. Depois do jantar confectionado pelo chefe
Norberto Lima e sua equipa, foram-nos apresentados os novos
corpos gerentes para o ano 2005/2006. Presidente, Artur Couto,
Vice-presidente, Joaquim da Silva, tesoureiro e coordenadora da
festa de Nossa Senhora dos Milagres, Dora Barão, secretária,
Eduarda Leite  e o director, Sr. Joaquim Coelho. A Animação
esteve a cargo do DJ Ilha Verde que nos surpreendeu com o seu
bom gosto e com a sua variedade musical.
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Estas são de graça...
Consciência pesada…
Um casal estava dormindo profundamente como inocentes
bebés. De repente, lá pelas três horas da manhã, escutam
ruídos fora do quarto. A mulher sobressalta-se e apavorada
sussurra para o homem que dorme a seu lado:
- Aaaaaiiiiiii, deve ser o meu marido!!!
O cara  levanta-se rapidamente e saltando pela janela cai em
cima de uma planta com espinhos. Em poucos segundos, todo
amachucado, ele volta irritado e diz à mulher:
- Sua louca... Teu marido sou eu!!!
- É ?!?!?
E saltaste pela janela por quê?

Imagem da semana

O chefe de uma secção administrativa para o funcionário.
- Destrua todos os papeis velhos e inúteis que encontrar, mas
não se esqueça de tirar uma fotocópia de cada um.

Carlos: Quanto é que vai custar o meu transporte para a estação
dos comboios ?
Taxista: Quinhentos escudos.
Carlos: ..e quanto é que pago pela mala de viagem ?
Taxista: Não paga nada pela mala de viagem..
Carlos: Bom, nesse caso, leve a mala que eu vou a pé...

Um bêbado entra num autocarro e senta-se ao lado duma
senhora. Diz ele:
- Bolas, você é muito feia !
- E você está bêbado !
- Ta bem, mas isto amanhã passa-me !

Casino Royale já tem James Bond
O actor britânico de 37 a-

nos, Daniel Craig, ganhou a
corrida para vestir a pele do
agente secreto mais famoso
do cinema. O jornal inglês The
Daily Mail lançou a notícia de
que Daniel Craig foi escolhido

para substituir Pierce Brosnan no filme “Casino Royale”. Após
uma longa lista e muitas audições, os produtores Barbara
Broccoli e Michael Wilson optaram pelo protagonista de
“Layer Cake”. O anúncio oficial deve ser feito ainda esta
semana. Daniel Craig vai ser o sexto 007, mas o primeiro de
cabelos loiros. O actor contracenou com Angelina Jolie no
primeiro filme de Lara Croft, e actualmente está a filmar “The
Visiting”, ao lado de Nicole Kidman. Pelo meio ficam outros
filmes como “Caminho para a Perdição”, “Enduring Love- o
Fardo do Amor” e “The Jacket - O Colete de Forças”. Só nos
resta saber como é que Craig fica dentro de um tuxedo.

Sequela para O Agente Disfarçado
Martin Lawrence volta a vestir

as largas roupas de Big Momma,
na sequela à comédia de sucesso
de 2000. O agente Malcolm Tur-
ner (Lawrence) terá de trans-
formar-se uma vez mais na volu-
mosa matrona, para investigar
uma mulher que é a principal suspeita de um assassinato. Em
“Big Momma’s House 2”, o agente disfarça-se de ama de três
crianças, e infiltra-se na casa da suspeita. Emily Procter,
conhecida pela sua participação na série televisiva “CSI Mi-
ami”, como a agente Calleigh Duquesne, é o alvo da
investigação, e a actriz Nia Long regressa à sua personagem
do filme anterior, interpretando o interesse romântico do
agente Malcolm. “Big Momma¿s House 2” estreia no início de
Janeiro nos EUA.

Jarhead, o novo filme de Sam Mendes
O realizador de “Beleza Ameri-

cana” regressa ao grande ecrã
com um drama sobre os soldados
americanos no Médio Oriente.
Sam Mendes juntou os actores
Jake Gyllenhaal e Jamie Foxx para

dar vida à adaptação da obra biográfica do marine Anthony
Swofford, que relata a sua experiência na Guerra do Golfo.
Jarhead é uma alcunha aplicada aos marines que, no novo
filme do cineasta, são a alma da história. Um relato feito na
primeira pessoa, neste caso o recruta Swoff, desde o campo de
treinos até às campanhas perigosas no deserto, em pleno
conflito do Golfo. Gyllenhaal é Swoff e Foxx o sargento Syles.
Vale a pena ver o trailer (link em baixo), para perceber que
“Jarhead” tem o cunho bem particular de Sam Mendes. Este
é o terceiro filme do realizador, que fez a sua estreia
cinematográfica em 1999 com “American Beauty”, e lançou,
em 2002, “Road to Perdition”.

Festa de entrada universitária
Susana Sequeira

No passado dia 8 de Outubro, a Associação dos Estudantes
Lusófonos da Universidade do Quebeque em Montreal (UQAM)
organizou um encontro muito divertido para celebrar a entrada
universitária. A festa foi realizada na discoteca “Juice”, situada na

esquina de Saint-Laurent e Prince-Arthur. Esta festa lusófona foi
uma ocasião para festejar pela primeira vez a presença de três
países lusófonos no campeonato do mundo de futebol que terá
lugar na Alemanha, em 2006.

As pessoas começaram a chegar cedo, mas foi pela meia-noite
que o pessoal chegou e dançou, dando um ambiente muito

animado e cheio de entusiasmo. Esta festa foi interessante e cheia
de cor e de vida. É uma das poucas ocasiões onde uma certa
juventude lusófona pode se reunir para festejar. Como disse um
dos organizadores, Alexandre
Gomes “Foi uma festa feita pelos
jovens, para os jovens”. Pode-
mos notar também a presença
de membros do Carrefour Lu-
sophone e da Associação da
Guiné-Bissau.

A festa foi um grande suces-
so, recolhendo mais de 400
pessoas. Uma festa de anga-
riação de fundos para ajudar
esta nova organização, para os
seus novos projectos e activi-
dades futuras desta associação.
Agradecemos a participação
de todos e todas.

2005-10-19.pmd 10/18/2005, 4:14 PM10



A Voz de Portugal, 19 de Outubro de 2005

José de Sousa
Conceição Ferreira

1 1

Já se conhecem os jogos para a Xbox 360
A Microsoft já anunciou o

alinhamento de jogos em pre-
paração para o lançamento da
Xbox 360, o sistema de entrete-
nimento e videojogos da pró-
xima geração, previsto para 22
de Novembro nos Estados Uni-
dos, 2 de Dezembro na Europa
e 10 de Dezembro no Japão.

Os mais conceituados cria-
dores de jogos associam-se à
Xbox 360 e, empenhados no
sucesso da consola, apresen-
taram no X05, em conjunto
com os responsáveis da Xbox,
os grandes jogos que estão para
vir. O portfolio para a época
natalícia inclui:

“Kameo: Elements of Po-
wer”; “Perfect Dark Zero”;
“Project Gotham Racing 3”;
“Crackdown”; “Gears of War”;
“Too Human”; “Mass Effect”;
“FIFA 06: Road to FIFA World
Cup”; “Saint’s Row”; “Full Au-
to”; “Condemned: Criminal
Origins”; “Superman Returns:
The Videogame”; “Call of Duty
2”; “Castle Wolfenstein”; “The
Elder Scrolls IV: Oblivion”;
“Tom Clancy’s Splinter Cell 4";
“Quake 4” e “MotoGP Ultimate

Racing Technology (URT)
2006”.

A série “Project Gotham Ra-
cing” foi desenvolvida pela
criadora independente de jogos
Bizarre Creations, com sede em
Liverpool, na Inglaterra. A Bi-
zarre tem como objectivo criar
jogos de elevada qualidade que
tirem todo o partido da tecno-

logia para a qual foram desen-
volvidos.

A Xbox 360  é o sistema de
videojogos e entretenimento
mais potente, disponibilizando a
próxima geração do serviço
Xbox Live de jogos online e
experiências que prometem
ser únicas no entretenimento
digital em torno do utilizador.

Guerra aberta ao spyware

O SpyXposer é o mais recen-
te trunfo da Panda Software na
área da segurança. Esta ferra-
menta anti-spyware online vai
ao encontro das exigências dos
utilizadores que «pretendam
levar a cabo uma pesquisa com-
pleta e periódica nos seus siste-
mas, com o objectivo de detectar
aquela que tem sido a maior
ameaça à segurança nos últimos
meses», referiu a empresa em
comunicado.

O SpyXposer está disponível
no site da Panda Software
www.pandasoftware.com po-
dendo ser utilizado de forma
totalmente gratuita e sempre
que necessário.

De acordo com o director
técnico da Panda Software em
Portugal, Paulo Silva, o Spy
Xposer é «uma iniciativa essen-
cial», já que permite aos clientes
«detectar todo o tipo de mal-
ware, bem como aceder ao know
how de uma companhia líder na
segurança das TI».

Os dados compilados pelo
Panda ActiveScan no segundo

quarter deste ano mostram
que cerca de 50 por cento das
ameaças detectadas eram spy-
ware e adware. Entre os vários

efeitos destes códigos mali-
ciosos, contabiliza-se o impacte
negativo no computador, bem
como o roubo de informação
confidencial, nomeadamente,

Hoje o apanhado é José de Sousa, pela
primeira vez! Um homem de família, lida com
o público diariamente e considera-se
misterioso. Pensa que todos somos iguais,
é contra o abuso sexual a menores. Cola-
borador do nosso jornal e criador do confessio-
nário, acho interessante conhecê-lo melhor.

Voz de Portugal- Como se define a si próprio?
José de Sousa: Misterioso, e controverso!

VP- Qual a sua melhor virtude?
J.S.: É ser o pai que sou!

VP- E o seu pior defeito?
J.S.: Dizer tudo o que penso.

VP- Qual a sua melhor recordação de infância?
J.S.: O sábado para comer carne guisada, a seguir
tomar o banho que a minha mãe me dava, depois
vestir os pijamas quentinhos, e depois, dormir!

VP- Quando criança, que profissão sonhava
vir a ter?
J.S.: Piloto de avião.

VP- O que significa para si a vida?
J.S.: É espaço imaginário onde pode dançar um
espaço largo e que por vezes se torna estreito e
perigoso…

VP- Em que época histórica gostaria de ter
vivido e porquê?
J.S.: Na de hoje. Porque não se vive da história.

VP- Qual é o melhor sítio do mundo?
J.S.: É onde tu te sentes bem.

VP- E o pior?
J.S.: Felizmente, não conheço!

VP- O que é viver imigrado?
J.S.: Foi a melhor coisa que me aconteceu.

VP- Qual a viagem mais agradável que fez?
J.S.: Ainda não fiz, mas tenciono fazer.

VP- Quais as características que mais admira
no sexo oposto?
J.S.: O olhar e a maneira de ser.

VP- O que mais o incomoda nos outros?
J.S.: A hipocrisia e a inveja.

VP- Como costuma ocupar os tempos livres?
J.S.: Jogar o dominó e jogar cartas.

VP- O que mais lhe agrada no seu trabalho?
J.S.: O contacto com o público e a vantagem de
trabalhar sozinho.

VP- E o que mais lhe desagrada?
J.S.: Tempestades de neve e o tráfico.

VP- Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
J.S.: Em artigos para a nossa cozinha.

VP- Qual é o seu prato preferido?
J.S. : O polvo guisado à maneira da minha
mulher.

VP- Qual a sua canção preferida?
J.S.: A Saudade de São Miguel.

VP- Qual é o melhor livro que leu?
J.S.: A pupila do Senhor Reitor – Júlio Dinis.

VP- Qual é o melhor filme que viu?
J.S.: O bom, o mau e o vilão

VP- Que notícia gostaria de encontrar amanhã
no jornal?
J.S. : Que Portugal transformou-se na maior
potência Mundial.

VP- Se fosse invisível para onde iria? Para ver
e ouvir o quê?
Não gosto de ser invisível.

VP- Qual é a personalidade internacional que
mais admira e porquê?
J.S.: Não considero ninguém como personalidade.

VP- E qual é a personalidade nacional e porquê?
J.S.: A mesma coisa.

VP- O que pensa deste confessionário?
J.S.: Interessantíssimo!

VP- Se fosse todo-poderoso, qual é a princi-
pal medida que tomaria?
J.S.: Acabava com o mau trato das crianças, o
abuso físico e sexual das crianças.

VP- Qual é o provérbio em que mais acredita?
J.S.: Não faças aos outros o que não queres que
façam a ti.

Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

dados bancários, dados de
negócio, entre outros, para
venda a terceiros.  A Panda
Software integrou recente-

mente a Anti-Spyware Coali-
tion, cujo objectivo é criar
métricas e desenvolver con-
ceitos úteis para combater este
tipo de malware.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio                   514.844.6212

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

FOTÓGRAFOS
FOTO ESTRELA
                                                   514.279.5201

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

514.862.2319

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

UM SERVIÇO DO 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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

IGREJAS

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Missão de Nossa Sra Fátima
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

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

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

[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.844.0161
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
514.842.6822
514.896.3100

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

†

†

Cantinho da poesia
Será que na vida não vive

Quem na vida já viveu?
Ou será que terá vida

Quem nesta vida sofreu?
E eu que morri e que vivo

Dentro do mundo que passou,
Nos versos que não morrerão

Após rasgar a vida
Irão lembrar quem chorou

E esta vida não viveu.

Rogério Simões

Cancro
I

A verdade aqui confesso
Para enxugar o teu pranto
E a Deus na oração peço

Para dar cura a este cancro
II

Na doença não se desanima
Que haja força e paciência
Confiança nesta medicina
E no progresso da ciência

I I I
Coragem amigo e amiga

Recebe esta amizade pura
Que esta minha  cantiga
Venha ajudar na tua cura

IV
Não devemos desesperar

Guarda em ti esta lembrança
Tua saúde irás recuperar

Quando há vida há esperança
V

Nascemos para viver
Vivemos para morrer
Choramos ao nascer

E até para não morrer
V I

Este mistério que a vida deu
Ninguém o sabe descrever

Não se lembra quando nasceu
Muito menos quando vai morrer

Mario Carvalho

Ilda Rego Araújo
1922 - 2005

Faleceu em Laval, no dia 13 de Outubro de 2005, a Sra.
Ilda Rego Araújo, natural de Água de Pau, São Miguel,
Açores, com a idade de 83 anos, esposa do falecido Sr.
Manuel Araújo.
Deixa na dor seus filhos Virgínia Raposo (Carlos), Maria
de Lurdes de Melo (Gilberto), José Araújo (Maria Luísa),
Filomena Loureiro (Carlos) e Debby Araújo (Rui), seus 12
netos e 3 bisnetos, suas cunhadas, sobrinhos e sobrinhas,
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500

O funeral teve lugar no dia 17 de Outubro, após missa de corpo presente,
pelas 10h00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Laval, seguindo
depois para o cemitério Repos St-François d’Assise, onde foi a sepultar.

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

4510, Cartier
angle Mont-Royal
527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

Armando Santos
1924 - 2005

Faleceu ontem, 18 de Outubro de 2005, em
Montreal, com 81 anos de idade, Armando
Vieira Santos, natural de Monsanto, Alcanena,
Portugal, esposo de Jacinta de Jesus Mateus.
Deixa na dor sua esposa, sua filha Maria da
Piedade (Ernesto Zibreira), seus netos Steven
(Dora Rabuano) e Nelson (Gladys Zumaran),
suas bisnetas Alicia e Melissa, suas irmãs
Piedade e Helena, sobrinho(a)s, assim como
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2645, Henri-Bourassa este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se hoje, 19 de Outubro, das 14h às 17h, e das
19h às 22h, e amanhã, a partir das 8h00. Seguir-se-á o funeral, na Missão
Santa Cruz, pelas 10h, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu
St-François, do cemitério Repos St-François d’Assise, onde irá sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe forem 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.
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CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro. (514) 820-5247

Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.

Padaria Medeiros
(514) 277-9290

EMPREGO

Pagamento com VISA
ou MASTERCARD unicamente

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

PROCURA-SE
URGENTE  Agente imobiliário

procura, para comprar, 5plex ou
maior. (514) 944-5097

VÁRIA

Vende-se cottage  renovado, em St-
Hubert. Lareira, cave acabada,
piscina. Perto de todos os serviços.

(450) 445-8254

ALUGA-SE

Precisa-se casal para tomar conta de
edifício residencial de tamanho médio
com escritórios e apartamentos. Deve
ter experiência em canalização,
electricidade e aquecedores.
Também trabalho de segurança.
Salário e grande 4 1/2 incluído.

Enviar C.V. por fax :
(514) 849-2877 ou email:

realestatemontreal@hotmail.com

IMÓVEIS

Procura pessoa que quer compartilhar
contentor para Portugal no Algrave.

Contactar: (514)494-8498

Clube Portugal de Montreal
O Clube Portugal de Montreal organiza a Grandiosa Festa do

Outono abrilhantada pela Discoteca João Rebelo no Sábado, 22
de Outubro de 2005 pelas 19h00. Para mais informações contacte
pelo telefone (514) 844-1406.

Comunicado Sport Montreal e Benfica
Por ocasião das comemorações do 20º aniversário do Sport

Montréal e Benfica,todos os benfiquistas tiveram o prazer de
receber o Presidente do Benfica,Sr. Luis Filipe Vieira,bem
como a legenda viva do futebol mundial,Sr. Eusébio Ferreira.A
festa foi um grande sucesso,com a sala completamente cheia,e
com os jornais desportivos portugueses a dar larga cobertura
ao evento.Posso dizer que nessa semana terá sido o evento mais
importante na comunidade Portuguesa de Montréal, mesmo
para os que não são benfiquistas.Infelizmente,para algu-
ma”comunicação social” local,foi algo sem grande impor-
tância,pois relegado para as páginas interiores dos respectivos
“jornais”,mas pior do que isso,a tentativa de sujar o nome do
Benfica,do seu Presidente,e por consequência o Benfica de
Montréal e seus dirigentes,numa palavra, todos os benfiquistas
dignos desse nome. O Presidente do S.L.B não é uma nódoa
negra,como alguém lhe chamou,é uma pessoa que merece todo
o respeito, no entanto, há quem se atreva a chamar-lhe
pequenino,já para não falar na falta de rigor jornalistico que
denota total desconhecimento do universo benfiquista,pois o
objectivo do S.L.B é,como todos sabemos, de atingir 300 mil
sócios.Será que um verdadeiro jornalista confunde conflitos
pessoais com ética e rigor jornalistico? Fica a pergunta!!

Por outro lado, a festa do S.M.B não poderia ser palco para
campanhas eleitorais, e por isso, não entendemos o estranhar
do convite às autoridades municipais em exercício,que ainda
por cima receberam os Srs. Vieira e Eusébio com tanta
elegância no edifício da Câmara de Montréal. Como membros
da comunidade portuguesa e como Benfiquistas,sentimos
tristeza da cobertura feita por alguns “jornais” da nossa
comunidade à festa extraordinária que a todos deveria encher
de orgulho,mas infelizmente,uma vez mais, alguns Portugueses
não sabem tirar partido dos grandes eventos,e por razões que
desconhecemos apenas tentam atirar abaixo.Serão ciúmes pelo
sucesso dos outros!!!??? Viva o Benfica!!!

Pela  direcção do Sport Montréal e Benfica
 José Gambino

Agenda comunitária

Casa dos Açores do Quebec
A CAÇORBEC informa que a festa de confraternização dos ex-

combatentes do Ultramar previamente programada para o
subsolo da Igreja de Santa Cruz, far-se-á no mesmo dia, 22 de
Outubro, pelas 19H30, nas instalacões da Casa dos Acores, no 229
rue Fleury Oeste, Montreal. São informados todos aqueles que
tinham reservado lugar para aquela festa, o favor de se dirigirem
para a sede da Casa dos Açores. A missa por alma dos ex-
combatentes não é afectada por esta mudanca.

CURSOS
Curso de informática, todos os
sábados das 13h00 às 15h00.
Curso de 5 semanas (90$)
- Introdução aos computadores
- Como fazer um site web?
- Curso para crianças
Cursos individuais (3h/10$)
- O que é um “Anti-virus”?
- O que é um “Firewall”?
- O que é a Internet?
- O que é um motore de pesquisa?
- Como falar na internet sem pagar?
-  Como enviar um correio electrónico?

Contactar
A VOZ DE PORTUGAL

(514) 284-1813

Escola Portuguesa de Brossard
Brossard, 14 de Outubro de 2005 - No próximo dia 12 de

Novembro, a “Portugália, a Tradição e Cultura” organiza a 7ª
edição do tradicional Magusto, em benefício da Escola
Portuguesa de Brossard. Os detalhes: Aonde? Centre Georges-
Henri Brossard situado no 3205, boul. Rome, em Brossard às
19h00.O quê? Um jantar para lamber os dedos... Muita
animação. E... AS CASTANHAS, rainhas do Outono Português!
Bar pago.Os bilhetes estão à venda na Escola Portuguesa de
Brossard, entre às 9h00 e às 12h00, aos sábados. Para reservar,
contacte a Alexandra, (514) 570-5173, a Elisabeth, (450) 659-
4356 ou a Anabela, (450) 635-3327. Os bilhetes vendem-se a:
25$/adultos e 15$/crianças dos 5 aos 12 anos. Uma con-
tribuição de 5$ sera pedida pelas crianças com menos de 5
anos.Não percam esta oportunidade de acolher deliciosamente
o Outono!!!. Só podemos receber 150 pessoas. Reservem
rápidamente e ajudem-nos a manter uma Escola dinâmica.

Aluga-se 4 1/2 todo renovado, com
entradas de máquinas de lavar e
secar. Rua De Bullion, perto da Mont-
Royal.   (514) 982-9202

depois das 17h00
Precisa-se costureira(o)s com 5 anos
de experiência em roupa de senhoras.
Para trabalho em fábrica.
Contacte Maria: (514) 948-2068
Precisa-se empregada(o) de balcão,
a tempo inteiro.

Telefone: (514) 844-2169

Operadoras com muita experiência
em máquina Plain ou Overlock para
roupa de senhora. 845-6680

Banco Central Europeu Sinaliza Maior
Vontade em Subir Taxas de Juro
No passado quinta-feira, dia 6 de Outubro, o Banco Central Europeu (BCE)
realizou a habitual reunião mensal do Conselho de Governadores, destinada
a avaliar as condições económicas e financeiras na zona euro e,
consequentemente, a fixar os nível das taxas de juro de referência para
os países integrantes da União Económica e Monetária Europeia.
Parte da informação analisada inclui os inquéritos de actividade PMI, a que
aludimos no “Comentário do Totta” da semana passada, os quais tinham
revelado uma maior aceleração da actividade no final do terceiro trimestre.
Juntamente com a manutenção dos preços da energia em próximo dos
máximos históricos, o consenso era de que o teor da intervenção do
Presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, fosse relativamente agressivo
quanto aos riscos de inflação.
O que se verificou, na realidade, foi que a intervenção revelou uma maior
vontade do BCE em agir mais rapidamente, considerando que as taxas de
juro – que permanecem em mínimos de 60 anos – são ainda apropriadas,
mas que os riscos de inflação têm vindo a aumentar mais rapidamente,
não podendo o BCE, deste modo, deixar espaço para que a subida dos
preços da energia se possam transmitir a outras classes de bens e
serviços, o que tornaria permanente a subida que tem sido vista, até agora,
como um fenómeno temporário. O Presidente Trichet disse, claramente,
que tinham sido discutidos as vantagens e inconvenientes de uma subida
das taxas de juro.
Efectivamente, este tema do cariz permanente da subida dos preços da
energia foi um tema bastante discutido na conferência de imprensa.
Embora a tendência de subida do preço do petróleo já se produza há mais
de dois anos, o entendimento dos agentes económicos tem sido de que
é um processo temporário, e depois dará lugar a uma estabilização/
correcção dos preços.
Esta situação resulta em que, na sua avaliação das expectativas de
evolução dos preços no futuro, a evolução do preço do petróleo não seja
tida em conta, antes as expectativas baseiam-se na evolução das
restantes componentes, com destaque para a alimentação, habitação, etc.
Isto significa que o risco de os aumentos dos preços da energia se
transmitirem à negociação salarial, e desta forma gerarem uma espiral
inflacionista, são reduzidos. Considera o BCE que, com as previsões de
preços do petróleo – pelo menos, de acordo com o implícito nos mercados
de futuros sobre o crude – a apontarem para a manutenção em torno dos
actuais níveis, os riscos de que os consumidores progressivamente
incorporem esse aumento dos preços são mais elevados.Na sequência
da conferência de imprensa, o mercado antecipou uma mais rápida
alteração das taxas de juro na zona euro. Atendendo às taxas de juro
implícitas nos contratos de futuros sobre a taxa Euribor 3 meses, as
expectativas de mercado são de que a primeira subida das taxas de
referência, de 0.25% para 2.25%, possa ocorrer até ao final de Março de
2006, com uma probabilidade de 50% de que possa ocorrer até ao final deste
ano. Até ao final de Dezembro de 2006, o mercado desconta mais uma
subida, de 0.25%, para 2.50%. De 2006 em diante, as expectativas de
mercado são de subidas mais moderadas, com menos de 0.25%
descontadas por ano, até 2008. Com efeito, nesse ano, de acordo com
as expectativas de mercado, a taxa de juro de referência do BCE não
ultrapassaria os 3.0%.

EUA: Actas da Reserva Federal
sinalizam mais subidas de taxas
As actas da reunião do Comité de Política Monetária, que a Reserva
Federal dos EUA realizou em 20 de Setembro, revelam que apesar da
incerteza relacionada com o furacão Katrina, a autoridade monetária
considerava que os riscos para o crescimento eram reduzidos.
A análise das condições económicas então efectuadas revelava uma
economia em boa situação antes do furacão, o que gerou a percepção
de que os EUA teriam capacidade de acomodar o choque, sem se
afastar da tendência de crescimento forte evidenciada ao longo dos
últimos anos. No entanto, há uma alteração do padrão de crescimento,
com a Reserva Federal a considerar que o crescimento será ligeiramente
menor no segundo semestre de 2005, devido aos efeitos adversos do
Katrina, mas em 2006 o crescimento deverá ser mais forte, devido aos
esforços de reconstrução. Contudo, reconhecem que a incerteza é
maior, e que os dados dos próximos meses vão revelar uma maior
volatilidade.
Onde houve maior concordância entre os membros da Reserva Federal
foi em termos do aumento dos riscos de inflação. Com efeito, apesar
do relativo controlo da inflação subjacente (que exclui as componentes
de alimentação e energia) ao longo dos últimos meses, a Reserva
Federal considera que nos próximos meses, devido à subida dos preços
dos combustíveis, se poderá assistir a uma aceleração da inflação.

Este movimento sai reforçado quando as expectativas de inflação, por
parte dos consumidores, já aumentaram fortemente, na sequência do
Katrina. Neste contexto, a previsão de inflação para 2006 foi revista
em alta, devendo ficar acima do objectivo implícito de 2% definido pela
Reserva Federal. A generalidade dos membros do Comité de Política
Monetária considera que há espaço para novas subidas das taxas de
juro, com os 0.5% que estão antecipados pelos mercados, até ao final
do ano, a serem considerados “razoáveis”. A principal taxa de
referência dos EUA fecharia, assim, em 4.25%.

Dólar beneficia ainda
do diferencial de taxas de juro
Após uma depreciação inicial, devido ao aumento das expectativas
de subida das taxas de juro na Europa, o dólar americano voltou a
apreciar-se, para cerca de 1.20 dólares face ao euro. Ao longo das
últimas semanas, o diferencial de taxas de juro tem sido a principal
determinante das taxas de câmbio, sendo, ainda, favorável ao dólar.

Contudo, a médio prazo, as expectativas de início do ciclo de subida
das taxas de juro na Europa poderá suportar o euro, ou pelo menos
impedir uma menor depreciação desta divisa. Por outro lado, igualmente
numa visão de médio-longo prazo, o elevado défice externo dos EUA
continua a ser um factor de risco importante.

2005-10-19.pmd 10/18/2005, 4:15 PM13



A Voz de Portugal, 19 de Outubro de 2005

BREVES

1 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Figo espera dificuldades no
embate do Dragão. O interna-
cional português admitiu, à saída do
aeroporto Francisco Sá Carneiro, que
o FC Porto é uma equipa com qua-
lidade e que será um jogo difícil, mas
o objectivo do Inter passa por alcançar
a terceira vitória na Liga dos Campeões.

Guimarães viaja para Peters-
burgo. O Vitória de Guimarães está
de partida para a Rússia, onde irá
jogar frente ao Zenit, numa partida
que o técnico Jaime Pacheco espera
encontrar dificuldades devido ao valor
da equipa de S. Petersburgo.

Austrália exige segurança
no «play-off» com o Uruguai.
A Federação Australiana de Futebol
está preocupada com a segurança
dos jogadores da selecção, que vão
defrontar a congénere do Uruguai no
«play-off» de apuramento para o
Mundial-2006.

Paulo Costa dirige na Taça UEFA.
O árbitro internacional português
Paulo Costa foi nomedado para dirigir
o jogo entre o Brondby e o Maccabi,
relativo à segunda jornada do Grupo
B da Taça UEFA, a realizar dia 3 de
Novembro.

Silvestre ambiciona renovar
pelo Manchester United. O de-
fesa internacional francês assumiu
que gostava de renovar o contrato
com o Manchester United, adversário
do Benfica na Liga dos Campeões, e
permanecer ao serviço do clube inglês
durante mais algumas temporadas.

«A Liga dos Campeões é um
sonho» (Deco). O internacional luso-
brasileiro do Barcelona assumiu que gostava
de voltar a vencer a Liga dos Campeões,
mas desta vez ao serviço do clube catalão.

Árbitro brasileiro banido do
futebol.O árbitro Edilson Pereira de
Carvalho, envolvido no «caso» de
manipulação de resultados no Campeonato
Brasileiro, foi banido do futebol «canarinho».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Onda vermelha e lençóis brancos
Só deu mesmo vermelho. O

Braga, que abriu a jornada
ganhando em Vila do Conde e
mantendo uma regularidade
espantosa, sobretudo para
quem anda debilitado de ho-
mens-golo, certamente con-
taria pouco estar a fechá-la
isolado no primeiro lugar e com
dois pontos de vantagem para
uma equipa chamada Nacio-
nal, que também não se portou
mal, ao sair de Guimarães com
um empate e a tentar a vitória.
Mas a maior ajuda chegou dos
outros encarnados, os da Luz,
verdadeiras estrelas do fim-de-

semana. Ao ganhar no Dragão,
o Benfica parece ter feito tudo
de uma vez só: recuperou até ao
quarto lugar, a quatro pontos
do líder e a apenas um do FC
Porto, ultrapassando o Sport-
ing; somou a quarta vitória
consecutiva, marcando 10 go-
los; e, melhor ainda, voltou a
saborear um triunfo na casa do
maior rival, o que lhe poderá
dar vantagem em futuros de-
sempates, mas lhe valeu de
imediato uma superioridade
anímica que poderá valer a
restante recuperação. O cam-
peão voltou a sê-lo, com uma

força superior à do ano passa-
do, e aqui a memória curta é
mesmo justificada, pois as duas
derrotas e o empate das três
jornadas iniciais são mesmo
passado, até porque o calen-
dário que aí vem é animador.

Se o campeonato se pintou de
vermelho, é porque as res-
tantes cores também vão des-
botando. O FC Porto acumula
nódoas na defesa, já viu uns
lenços brancos e agora vai
jogar à Choupana do Nacional,
um estádio pouco colorido para
quem o visita, mas no Sporting
o panorama tem a cor das cami-
solas da Académica. Três der-
rotas em quatro jogos e futuras
visitas a Barcelos e Bessa pare-
cem deixar José Peseiro num
túnel dos mais escuros, onde já
não vê os lenços de Co Adria-
anse, mas sim... os lençóis bran-
cos dos sportinguistas.

Dias da Cunha: «Este momento
é fomentado pela comunicação social»

À saída de uma reunião da comissão política da candidatura de
Mário Soares à presidência da República, o presidente leonino
preferiu “atirar” em direcção da comunicação social. “O momento
do Sporting é muito fomentado pela comunicação social. Não tem
nada a ver com as pessoas que fazem a cobertura do trabalho diário
do Sporting, mas parte dos resultados são consequência da
comunicação social que temos. Só não percebe quem não quer
perceber. É por isso que o Sporting está em ‘black-out’”, afirmou.

José Peseiro, a demissão quatro
vitórias e três derrotas depois

José Peseiro termina a sua ligação ao Sporting após a sétima
jornada. O cenário já se adivinhava uma vez que os resultados não
corresponderam às expectativas de dirigentes e adeptos.

Em sete jogos da Liga o Sporting conquistou quatro vitórias e
três derrotas, e duas delas registaram-se nas últimas duas
jornadas. O clima de tensão entre adeptos e treinador começou
com a curta carreira nas competições europeias.

Depois de ter sido finalista da Taça UEFA, na época passada, a
fasquia elevou-se. Mas os «leões» não corresponderam às
exigências e foram eliminados pela Udinese na 3ª pré-eliminatória
da Liga dos Campeões. Perdendo por 0-1, em casa, e por 2-3, em
Itália.

O pior ainda estava para vir. O Sporting falhou a fase de grupos
da Taça UEFA ao ser eliminado pelo modesto Halmstads, da
Suécia, em pleno Estádio José Alvalade. Depois de ter vencido fora,
o conjunto de José Peseiro perdeu, perante o seu público, por 2-3,
após prolongamento.

Os adeptos leoninos não gostaram e renovaram-se os pedidos
para que Peseiro se demitisse. Pedidos que já vinham do jogo com
o V. Setúbal. Apesar da vitória, por 1-0, os sportinguistas não
gostaram da atitude da equipa, nem das escolhas de Peseiro. Os
dirigentes decidiram dar um voto de confiança ao treinador, mas
seguiu-se nova derrota em Paços de Ferreira, por um contundente
0-3.

Este domingo registou-se a terceira derrota consecutiva frente
à Académica (0-1) e os lenços brancos foram substituídos por
lençóis, para que não houvesse dúvidas da vontade dos
sportinguistas.

Este início de época ficou ainda marcado pelo «sai, não sai» de
Liedson e Douala, pela perda da titularidade de Ricardo e pelo
desentendimento entre Beto e Custódio. Situações que fizeram
transparecer um clima de tensão que passou de fora para dentro
do balneário.
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TIAGO MONTEIRO “Jordan”11° no G.P. da CHINA

ALONSO vence e
RENAULT CAMPEÃO no
MUNDIAL de CONSTRUTORES

 Fernando Alonso terminou a
“SUA” época dominando de
ponta a ponta, este que foi,
efectivamente o último Grande
Prémio do Mundial 2005. Lar-
gando da 1ª posição, o menino
prodígio de Oviedo, fez o seu
“passeio” de domingo à volta
deste fabuloso circuito de Xan-
gai, para oferecer à RENAULT,
não somente o título de Cam-
peão Mundial de Pilotos, mas
também o Mundial de Cons-
trutores. Não muito longe das
traseiras do R25, Kimi Raikko-
nen “McLaren” tentava o tudo
por tudo para impedir a Re-
nault de deitar a mão a tão
precioso troféu mas, mais uma
vez, a pouca sorte de Juan Pablo
Montoya, ao passar por cima de
uma tampa de esgoto que se
desprendeu do pavimento,
rebentando um pneu, seria o
ponto final para que tal facto
viesse a acontecer, pois so-
mente com um monolugar em
pista, não seria difícil adivinhar
o substituto da Ferrari no Mun-
dial de Marcas.

Esta corrida, que à partida
teve factos inéditos, com a du-
pla entrada do carro de segu-
rança na pista, com o acidente
de Michael Schumacher e de
Christijan Albers, quando roda-
vam para a formação na grelha
da partida, e mais tarde, ao
despiste inexplicável de Mi-
chael Schumacher, sozinho e
rodando atrás do carro de se-
gurança (despiste este que o fez
abandonar a prova) teve como
pódio, em segundo lugar, o
vice-campeão, Kimi Raikko-
nen, e o alemão Ralf Schu-
macher. Os outros lugares
pontuáveis couberam a: Gian-
carlo Fisichella, Christian Kli-
en, Filipe Massa, Mark Webber
e Jenson Button.

Giancarlo Fisichella foi pena-
lizado numa passagem sem
stop pelos “pits” por ter atrapa-
lhado os restantes pilotos nas
entradas das “boxes”. Quanto a
Jacques Villeneuve da Sauber,
o quebequense lamentou o
10º lugar obtido. “Tive azar por
ter saído da pista nas duas vezes
que o carro de segurança entrou
em pista, no relanço tive muitos
problemas em aquecer os pneus,
depois vivi um bom duelo com
Monteiro e o Trulli, mas não
deixou de ser um resultado frus-
trante” dizia Villeneuve, ele
que ainda não está seguro de
um lugar na BMW em 2005.
Narain Karthikeyan, compa-
nheiro de Tiago, sofreu um
terrível acidente no final da
corrida “Eu estava atrás de
Trulli na curva quando o meu
carro tocou a relva artificial e
bateu no muro. Foi um acidente
muito forte, mas estou feliz,
poderia sido pior” dizia Narain.

Tiago Monteiro, largando
das últimas posições da grelha,
rapidamente se impôs na corri-
da, conseguindo mesmo man-
ter Michael Schumacher nas
traseiras do seu carro. Dotado
de uma super estratégia impos-
ta pela Jordan logo após o aci-
dente de Narain Karthikeyan,
levou o brioso piloto português
a subir até à 10ª posição na
corrida e à frente de nomes tais
como Rubens Barrichello, Jac-

ques Villeneuve, Antonio Pizzo-
nia e Jarno Trulli. Até ao final
da prova, Tiago desceu ao 12º
lugar, mas com a desistência de
Pizzonia, fizeram com que o
nosso compatriota terminaria a
corrida na décima primeira
posição, em frente de Rubens
Barrichello, Ferrari, e pela
primeira vez, na mesma volta
que o vencedor. Tiago Mon-
teiro, na sua primeira tempo-
rada no Desporto Rei do Mun-
do Automóvel, conseguiu mais
um recorde ao cortar 18 das 19
corridas realizadas, passando
para a frente de Michael Schu-
macher e Rubens Barrichello
nessa tabela (17 era o recorde),
provando indiscutivelmente
que ele merece todo o mérito
do titulo de “Rookie of The
Year”.

“Só poderei dizer que estou
orgulhoso da minha estreia na
Fórmula 1, porque cumpri tudo
o que eu tinha dito antes do
início do ano”. Foi o melhor
“Rookie” e ainda conseguiu
bater o recorde de provas con-
secutivas a chegar ao fim. Tia-
go Monteiro, honrando assim
a todos os níveis o nome de Por-
tugal, este que foi citado à sua
conta nas televisões do mundo
inteiro. Tiago Monteiro não
quis de forma alguma sair de
Xangai sem deixar uma palavra
de sentida gratidão: “Como
todos os meus mecânicos e téc-
nicos da Jordan que contribuí-
ram para conseguir esta tempo-
rada fantástica na F1, quero dar
um forte e grande abraço ao Sr.
Secretário de Estado do Despor-
to, Dr. Laurentino Dias, a todos
os patrocinadores, aos meus
colaboradores mais próximos

que foram incansáveis, ao meu
pai, que sempre esteve ao meu
lado com o seu imprescindível
apoio e ajuda moral” – decla-
mava feliz Tiago Monteiro.

Conheci Tiago Monteiro na
Série Champ-Car em Montreal.
A sua simplicidade na troca de
algumas palavras para o jornal
A Voz de Portugal fez com que
uma espontânea admiração
nascesse entre jornalista e
piloto. Os anos passaram, e
estivemos sempre a par e passo
de todas as pegadas do nosso
amigo Tiago, até sur-
gir finalmente a noticia da sua
participação pela Jordan na F1.
Ficamos muito felizes nesse dia!

Rapidamente, e através de
Duarte Cancella de Abreu e os
seus colaboradores da DCA
Relações Públicas, e aos quais
agradecemos o bom traba-
lho e a prontidão no envio das
últimas notícias sobre Tiago,
nos propomos a dar a conhecer
quem era efectivamente Tiago
Monteiro? Publicamos a sua
biografia no Jornal A Voz de
Portugal.

À  Annouck, da Jordan
Grand Prix Press Office, um o-
brigado por nos manter ligado
a Tiago em todos os Grandes
Prémios. E finalmente… A
Tiago Monteiro, pelo extraor-
dinário ano, mas também pela
concretização de um sonho
que há muitos anos esperá-
vamos... Um Português na
FÓRMULA 1. Resta nos ficar
com a esperança de que den-
tro de dias, através das páginas
deste Jornal, vos comunicar a 
continuidade de Tiago Mon-
teiro na F1. Parabéns Tiago.

Classificação final do GP da China:
1. Fernando Alonso
2. Kimi Raikkonen
3. Ralf Schumacher
4. Giancarlo Fisichella
10. Jacques Villeneuve
11. Tiago Monteiro

Classificação final do Mundial de pilotos:
1. Fernando Alonso, (ESP) 133 pontos (Campeão)
2. Kimi Raikkonen, (FIN) 112
3. Michael Schumacher, (ALE) 62
4. Juan Pablo Montoya, (COL) 60
5. Giancarlo Fisichella, (ITA) 58
14. Jacques Villeneuve, (CAN) 9
16. Tiago Monteiro, (POR) 7

Classificação final do Mundial de construtores:
1. Renault 191 pontos
2. McLaren-Mercedes 182
3. Ferrari 100
4. Toyota 88
5. Williams-BMW 66

E pronto... mais uma época se passou!.. Espero ter cumprido em
vos dar a conhecer por intermédio deste vosso Jornal A VOZ de
PORTUGAL, um pouco de um tudo ,deste mundo maravilhoso
que é a Fórmula 1. Continuaremos a vos informar, mesmo no
interregno das competições. Ao Sylvio e ao Kevin, o obrigado na
redacção e concepção dos meus artigos. A si, caro leitor e amante
da F1, as minhas saudações desportivas com a promessa que para
o ano 2006 aqui estaremos de volta. Até lá, siga como sempre o meu
conselho amigo: seja prudente nas estradas, e se conduzir não
beba.

No ar e para seguir a F1, escute os meus comentários na RÁDIO
CLUBE MONTREAL, a sua rádio 24 horas por dia, na sua língua,
em sua casa.

Gente ingrata e mal agradecida
Mario Carvalho

Finalmente, chegou o dia tão
desejado! A selecção portu-
guesa de futebol foi apurada
para o Mundial 2006 ao vencer
o Liechtenstein por 2-1, quando
ainda faltava um jogo contra a
Letónia, que ganhou por 3-0.
No jogo contra o Liechtenstein,
nem tudo correu da melhor
maneira para a equipa Portu-
guesa, muitas vezes por culpa
própria, ou outras por falta de
sorte e influência do árbitro.
Portugal foi para o intervalo a
perder por 1-0, após ter con-
sentido um golo infantil, quan-
do o guarda-redes Ricardo e o
defesa Paulo Ferreira não se
entenderam num lance banal -
o erro é humano, e devemos
saber perdoar e dar a opor-
tunidade às pessoas de recu-
perarem a confiança.

 Quarenta anos depois, Por-
tugal consegue o apuramento
para o mundial, e Pauleta conse-
guiu marcar o golo número
quarenta (42 contra a Letónia),
ao serviço da selecção de todos
nós.

Portugal necessitava somen-
te de um empate para conse-
guir o apuramento, mas o ad-
versário, que no papel era u-
mas das mais fraca soube criar
dificuldades a nossa equipa.

Nesse jogo contra o Liech-
tenstein, tudo foi possível ver,
assistir e ouvir, tanto no terreno
como na televisão, e o que me
veio à memória é que somos
um povo ingrato e mal agra-
decido.

Ingratos, para com aqueles
que dão o seu máximo em es-
forço físico e psicológico, para
nos proporcionar momentos
de muita alegria, sem nunca
avaliar e ver em que contexto
as coisas acontecem; os joga-

dores portugueses estavam
marcados pelo empate 2-2 que
havia acontecido há um ano
atrás frente à mesma equipa, no
Liechtenstein, quando Portu-
gal ganhava por 2-0 e veio a
consentir um empate no final
do jogo; e como se diz, gato
escaldado da água fria tem
medo, também a equipa portu-
guesa receava esta equipa, e
como necessitava somente de
um empate, o treinador não
queria arriscar e tentou jogar
pelo seguro.

Mas, como somos mal agra-
decidos, no início só queríamos
ser apurados e um empate já
era muito bom; no decorrer do
jogo, já o empate não chegava
e no fim, vencer por 2-1 sabia a
pouco e os comentários eram
que o treinador Luis filipe Sco-

lari falhou na escolha do guarda
redes, que não tem um número
dez para substituir Deco, fa-
lhou nas substituições no de-
correr do jogo,... Afinal, esque-
ceram-se que o principal objec-
tivo deste jogo era conseguir o
apuramento para o mundial e
um jogo tem noventa minutos,
então porque razão somos tão
ingratos, correndo o risco de
desmotivar aquele que ensinou
os portugueses a serem orgu-
lhosos daquilo que é seu?

Durante o jogo, o árbitro não
assinalou duas penalidades e
aquela que assinalou, Luís Figo

falhou. Portugal dominou o
jogo e soube reagir ao golo de
desvantagem, invertendo o
resultado negativo da primeira
parte.

Da mesma forma, somos mal
agradecidos e ingratos com o
ponta de lança da selecção, o
meu conterrâneo, o Açoriano
Pedro Pauleta, que agora é o
novo rei de Portugal, nem por
isso aos olhos de muitos tem
valor e mérito pelos quarenta e
dois golos que já marcou ao
serviço da nossa selecção.

Sim da nossa selecção que
representa Portugal de norte ao

sul, dos arquipélagos dos Aço-
res e da Madeira, e até de ou-
tras origens Lusófona, como é o
caso de Costinha, Jorge Andra-
de, Miguel e Deco, entre ou-
tros, mas o grande coman-
dante desta tripulação é o Bra-
sileiro Luís Filipe Scolari.

Vejo a atitude e os comen-
tários de muitos portugueses.
Quando falam do Pauleta, pare-
ce incrível. Como são ingratos,
mal agradecidos e até egoístas
para com ele e para com os
portugueses de origem Aço-
riana. Pauleta já marcou muito
mais golos ao serviço da selec-
ção do que outros grandes
jogadores que fizeram parte da
mesma depois de Eusébio, tais
como Figo, João Pinto, Rui
Águas, Manuel Fernandes,
Jordão, Gomes, etc.

Se é por não ter nascido no
continente português, o Eusé-
bio também não. Os Açores fo-
ram povoados por portugueses
e as províncias ultramarinas
foram colonizadas por Portu-
gal. Deveriam portanto ter mais
respeito e dar o justo valor e
reconhecimento a quem o tem
independentemente do lugar
aonde nasceu e em que clube
jogou ou até joga – deixam de
ser egoístas.

Neste jogo (contra o Liech-
tenstein), e após Pauleta ter
marcado o golo do empate que
garantia a qualificação para o
mundial, Pauleta foi derrubado
dentro da área e o árbitro
mandou a bola para a marca da
grande penalidade. Quando
faltava um golo para Pauleta
igualar o recorde de Eusébio,
nem por isso lhe deram a opor-
tunidade de marcar na grande
penalidade. Foi Figo a quem
deram a oportunidade de mar-
car o golo – infelizmente para
ele e para todos nós, falhou por
cima da trave da baliza do Liech-
tenstein.

Se fosse o Figo que estivesse
a um golo de se aproximar de
Eusébio e que ele fosse derru-
bado na área, e que o “penalty”
fosse marcado por Pauleta e
este falhasse, como falhou Figo,
hoje a imprensa nacional não
falava de outra coisa como
sendo uma grande injustiça no
futebol da selecção portuguesa.

Jamais irei comparar Pauleta
a Eusébio como jogador, mas já
é possível dizer Pauleta marcou
mais golos que Eusébio ao
serviço da selecção de Todos
nós e é bom que seja assim, é
sinal de progresso…

Quando Pauleta não marca,
chamam-lhe “o Açoriano”, e

quando marca, é Português. É
raro que Cristiano Ronaldo ser
chamado “o Madeirense”. Por-
que razão somos ingratos e mal
agradecidos para os nossos?
Afinal, só precisávamos de um
empate e conseguimos uma
vitória… Mas esta é a menta-
lidade que se vive em Portugal,
tanto no continente como nas
ilhas, no futebol e no dia à dia.
Até nós, que vivemos fora de
Portugal, também sentimos
isto quando lá voltamos, por
mais que se tenha feito, nada
disto é apreciado, nunca damos
valor aquilo que nos dão, que-
remos sempre mais.

Força Portugal! Somos fortes
quando jogamos e trabalha-
mos em equipa, nos bons e
maus momentos. Temos de ser
orgulhosos de ser quem somos.
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