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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606

Salário Mínimo tem maior
aumento dos últimos anos

O aumento de 3 por cento representa
um aumento real do salário mínimo e é o
possível para preservar a estabilidade das
finanças públicas. A conclusão é do
primeiro-ministro José Sócrates que
defendeu, desta forma, o aumento de 3
por cento proposto pelo Governo aos
parceiros sociais.

O primeiro-ministro considerou, esta
segunda-feira, que o aumento de 3 por
cento do Salário Mínimo Nacional
(SMN) em 2006 constitui «a maior subida
dos últimos anos», ao mesmo tempo que
preserva a estabilidade das finanças
públicas.

No final da reunião com os parceiros
Cont. na pág. 2

Presidente diz que o
serviço está «balcanizado»

O presidente do Serviço Nacional de Bom-
beiros e Protecção Civil (SNBPC) lançou
segunda-feira duras criticas ao funcionamento
da entidade que preside. Manuel João Ribeiro
diz que o serviço está «balcanizado» o que
prejudica as operações.

No relatório final da Autoridade Nacional
para os Incêndios Florestais, disponível no site
do ministério da Administração Interna,
Manuel João Ribeiro afirma que ainda hoje há
dificuldades no SNBPC em «assumir inte-
gralmente o processo de fusão (entre o Ser-
viço de Bombeiros e a Protecção Civil) iniciado
em Março de 2003».

Cont. na pág. 2

Carlos Veiga
& Route 66

Sexta-feira
18 de Novembro

no Kola Note 5240 Ave. du Parc

Governo prolonga estado de emergênciaGoverno prolonga estado de emergência

Ver pág. 3
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Agenda comunitária
Festa de São Martinho

Jantar-espectáculo da Vindima

10º aniversário de Jovens em Acção
Jovens em Acção comemora os seus 10 anos de existência,

numa noite especial que terá lugar no dia 19 de Novembro, às
19h30, no Salão Grande da Missão Santa Cruz. Animação pelo
Conjunto Pré-Ex, com música portuguesa e espectáculo Rock.
Bilhetes à venda na Missão Santa Cruz, 60 Rachel oeste.

Escola de música
A escola de música da Banda da Nossa Senhora dos Milagres

está aberta a todos os apaixonados de música. Cursos grátis a
todos às quartas e sextas-feiras, no 6024, Hochelaga. Para
informações:  (514) 254-4647 ou Duarte Farias (514) 388-9152.

Centro comunitário do Espiríto Santo
Assembleia Geral
Manuel Pires Presidente
João Maciel Vice-presidente
Henrique Costa Secretário
Conselho Fiscal
Fernando Ramos Presidente
António Ramos Vice-presidente
José Luis Secretário
Conselho Administrativo
Carlos Almeida Presidente
José Nunes Vice-presidente
José Moniz Secretário
Elizabeth Moniz Tesoureira
Guilhermo Monteiro Director
Helen Coral Director
Kevin Nunes Director
Jimmy Faria Director

Festa do chicharro
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa do

chicharro, no dia 26 de Novembro, pelas 19h00, no 260 rua
Rachel este. Animação com a discoteca da F.P.M e os DJ Mike
The Mecanik e DJ Beat. Para reservas (514) 982-0688, fax
(514) 982-0607, ou Sá & Fils (514) 842-3373.

S. Martinho em Hochelaga
A Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga)

organiza sábado dia 19 de Novembro às 19H30 o S. Martinho.
Traga uma garrafa do seu vinho novo e habilite-se a um dos
prémios. Para mais informações contacte a Associação pelo
telefone (514) 254-4647.

Organizado pelo convivio de Água de Pau, no sábado 19 de
Novembro, às 19h00 na igreja St-Enfant Jésus situado no 5039
St-Dominique. Vindo dos E.U, João Correia e Peter Michael. E
com actuação do Pre-ex e o Conjunto Contacto. Para reservas
contacte Manuel Torres ao 514-321-0543.

O Desportivo Clube Laval organiza a festa de S. Martinho, no
dia 19 de Novembro, pelas 19h, no Centro Comunitário Nossa
Senhora de Fátima (1815 rua Favreau, em Chomedey).
Animação: DJ Jeff – J.G. Night Productions. Para informações:
Luís Viveiros (450) 662-3215. sociais, José Sócrates garantiu

que o Governo não podia ir
mais longe e sublinhou que os
3 por cento representam um
«aumento real» do SMN

«Trata-se de fazer um esfor-
ço naqueles sectores mais des-
favorecidos da nossa sociedade
que ainda ganham o salário
mínimo. Mas trata-se de ir tão
longe de forma a preservar
ainda assim competitividade da

Salário Mínimo tem maior
aumento dos últimos anos

Cont. da pág. 1

nossa economia e também as
nossas finanças públicas».

O governante esclareceu
ainda que várias prestações
sociais estão indexadas ao
SMN, justificando que o au-
mento não podia ser superior,
de modo «a não pôr em causa o
esforço de consolidação da
finanças públicas e também
ameaçar alguns dos sectores
mais tradicionais da nossa

economia que ainda tem uma
larga percentagem de traba-
lhadores a ganhar o salário
mínimo, expondo a uma con-
corrência internacional, dimi-
nuindo a sua competitividade».

Com o aumento hoje anun-
ciado, o salário mínimo passa
dos actuais 374,70 euros men-
sais para 385,90 euros no pró-
ximo ano, ou seja, mais 11,20
euros.

Presidente diz que o
serviço está «balcanizado»

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

Fusão que tem sido dificulta-
da, explica Manuel João Ri-
beiro, até porque «ainda não foi
aprovado o quadro de pessoal
do SNBPC», continuando o
serviço a funcionar com os qua-
dros do ex-SNB (Serviço Nacio-
nal de Bombeiros) e ex-SNPC
(Serviço Nacional de Protecção
Civil). Mantém-se também en-
tre os funcionários do SNBPC
«a clara (mas indesejável)
identificação de quem perten-
ce(u) a cada um dos organis-
mos extintos», diz Manuel João
Ribeiro. «Não raras vezes este
Serviço parece encontrar-se
balcanizado, funcionando em
ordem às suas respectivas uni-
dades orgânicas e não como
um todo uno e indivisível»,
acrescenta. O responsável vai
ainda mais longe, acusando
alguns funcionários do SNBPC
de funcionamento «descon-

Cont. da pág. 1

traído», onde «a matriz se re-
sume, quase em exclusivo, ao
cumprimento mecânico de
uma função».  O responsável
considera ainda que se nota
naquela entidade «um elevado
déficit de cultura organiza-
cional interiorizada pelos traba-
lhadores do Serviço, com reper-
cussões na própria actividade e,
sobretudo, na produtividade».
Manuel João Ribeiro salienta a
falta de pessoal no SNBPC e
critica o «espírito corporativo»
que o sector vive. De uma rei-
vindicação pela ausência de
pessoal podem facilmente pas-
sar a criticar a admissão de
mais funcionários, alegando
que os que existem são sufi-
cientes, exemplifica.

Para Manuel João Ribeiro, foi
«incontornável este ano [esta
época de incêndios florestais] a
dificuldade que o serviço de-
monstrou em assumir um papel
coordenador das acções de
protecção civil», acrescen-
tando que mesmo que tal tives-
se sido tentado «não havia
trabalho prévio de organização

realizado que suportasse as
acções a desenvolver».

Combate aos incêndios
Quanto ao dispositivo de

combate aos incêndios, o res-
ponsável afirma que há ten-
dência para se «abordar o in-
cêndio com demasiada rapidez,
não dando o tempo necessário
para reconhecimento, avalia-
ção e planeamento adequado».

O presidente realça ainda oa
problemas de planeamento
táctico «em relação à segu-
rança do pessoal e posicio-
namento de meios», assim co-
mo o «deficiente conhecimento
técnico sobre os incêndios».

Mas o responsável encontra
ainda outros constrangimen-
tos, como deficiente gestão de
meios nos centros de Opera-
ções de Socorro e dos postos de
Comando Operacional, fraco
planeamento ao nível Distrital e
Municipal e ainda falta de equi-
pamento, como cartografia
adequada, sistemas GPS, bús-
solas ou mesmo equipamentos
de rádio e meteorológico portá-
til.

Novo restaurante português
Douro é o novo restaurante português a abrir brevemente

no Boul. St-Laurent, próximo da rua Beaubien.
Fique atente para mais informações.
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Precisa-se de matéria-prima
para construir um País

Eduardo Prado Coelho
Público

A crença geral anterior era de que Santana Lopes não servia,
bem como Cavaco, Durão e Guterres. Agora dizemos que
Sócrates não serve. E o que vier depois de Sócrates também
não servirá para nada. Por isso começo a suspeitar que o
problema não está no trapalhão que foi Santana Lopes ou na
farsa que é o Sócrates.

O problema está em nós.
Nós como povo.
Nós como matéria-prima de um país.
Porque pertenço a um país onde a ESPERTEZA é a moeda

sempre valorizada, tanto ou mais do que o euro.
Um país onde ficar rico da noite para o dia é uma

virtude mais apreciada do que formar uma família baseada em
valores e respeito aos demais.

Pertenço a um país onde, lamentavelmente, os jornais jamais
poderão ser vendidos como em outros países, isto é,
pondo umas caixas nos passeios onde se paga por um só jornal
E SE TIRA UM SÓ JORNAL, DEIXANDO-SE OS DEMAIS

ONDE ESTÃO.
Pertenço ao país onde as EMPRESAS PRIVADAS são

fornecedoras particulares dos seus empregados pouco honestos,
que levam para casa, como se fosse correcto, folhas de papel,
lápis, canetas, clips e tudo o que possa ser útil para os
trabalhos de escola dos filhos ... e para eles mesmos.

Pertenço a um país onde as pessoas se sentem espertas porque
conseguiram comprar um descodificador falso da TV Cabo, onde
se frauda a declaração de IRS para não pagar ou pagar menos
impostos.

Pertenço a um país onde a falta de pontualidade é um hábito.
Onde os directores das empresas não valorizam o capital humano.
Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram
lixo nas ruas e depois reclamam do governo por não limpar os
esgotos. Onde pessoas se queixam que a luz e a água são serviços
caros. Onde não existe a cultura pela leitura (onde os nossos jovens
dizem que é “muito chato ter que ler”) e não há consciência nem
memória política, histórica nem económica. Onde nossos
políticos trabalham dois dias por semana para aprovar projectos
e leis que só servem para caçar os pobres, arreliar a classe média
e beneficiar a alguns.

Pertenço a um país onde as cartas de condução e as declarações
médicas podem ser “compradas”, sem se fazer qualquer exame.

Um país onde uma pessoa de idade avançada, ou uma mulher
com uma criança nos braços, ou um inválido, fica em pé no
autocarro, enquanto a pessoa que está sentada finge que dorme
para não dar-lhe o lugar. Um país no qual a prioridade de

passagem é para o carro e não para o peão. Um país onde fazemos
muitas coisas erradas, mas estamos sempre a criticar os nossos
governantes. Quanto mais analiso os defeitos de Santana Lopes e
de Sócrates, melhor me  sinto como pessoa, apesar de que ainda
ontem corrompi um guarda de trânsito para não ser multado.
Quanto mais digo o quanto o Cavaco é culpado, melhor sou eu
como português, apesar de que ainda hoje pela manhã explorei
um cliente que confiava em mim, o que me ajudou a pagar
algumas dívidas. Não. Não. Não. Já basta.

Como “matéria prima” de um país, temos muitas coisas boas,
mas falta muito para sermos os homens e as mulheres que nosso
país precisa. Esses defeitos, essa “CHICO-ESPERTERTICE
PORTUGUESA” congénita, essa desonestidade em pequena
escala, que depois cresce e evolui até converter-se em casos
escandalosos na política, essa falta de qualidade humana, mais
do que Santana, Guterres, Cavaco ou Sócrates, é que é real e
honestamente ruim, porque todos eles são portugueses como nós,
ELEITOS POR NÓS. Nascidos aqui, não em outra parte...
Fico triste. Porque, ainda que Sócrates fosse embora hoje
mesmo, o próximo que o suceder terá que continuar trabalhando
com a mesma matéria prima defeituosa que, como povo, somos
nós mesmos. E não poderá fazer nada... Não tenho nenhuma
garantia de que alguém possa fazer melhor, mas enquanto alguém
não sinalizar um caminho destinado a erradicar primeiro os
vícios que temos como povo, ninguém servirá. Nem serviu
Santana, nem serviu Guterres, não serviu Cavaco, e nem serve
Sócrates, nem servirá o que vier. Qual é a alternativa?
Precisamos de mais um ditador, para que nos faça cumprir a lei
com a força e por meio do terror? Aqui faz falta outra coisa.
E enquanto essa “outra coisa” não comece a surgir de baixo para
cima, ou de cima para baixo, ou do centro para os lados,
ou como queiram, seguiremos igualmente condenados,
igualmente estancados....igualmente abusados!
É muito bom ser português. Mas quando essa portugalidade
autóctone começa a ser um empecilho às nossas possibilidades
de desenvolvimento como Nação, então tudo muda...
Não esperemos acender uma vela a todos os santos, a ver se nos
mandam um messias. Nós temos que mudar. Um novo
governante com os mesmos portugueses nada poderá fazer. Está
muito claro... Somos nós que temos que mudar. Sim, creio que isto
encaixa muito bem em tudo o que anda a nos acontecer:
desculpamos a mediocridade de programas de televisão nefastos
e francamente tolerantes com o fracasso. É a indústria da desculpa
e da estupidez. Agora, depois desta mensagem, francamente
decidi procurar o responsável, não para castigá-lo, senão para
exigir-lhe (sim, exigir-lhe) que melhore seu comportamento e que
não se faça de mouco, de desentendido. Sim, decidi procurar o
responsável e ESTOU SEGURO QUE O ENCONTRAREI
QUANDO ME OLHAR NO ESPELHO. AÍ ESTÁ. NÃO
PRECISOPROCURÁ-LO EM OUTRO LADO.

E você, o que pensa?.... MEDITE!

“Pílula do dia seguinte” gratuita
em centros de saúde e hospitais

A “pílula do dia seguinte” começa a ser distribuída gratui-
tamente nos centros de saúde e hospitais a partir do próximo mês,
no âmbito de uma lista de contraceptivos aprovada pelo Ministério
da Saúde.

Este anticoncepcional é uma pílula contraceptiva de emergência
que contém uma hormona (progestagénio) chamada Levonor-
gestrel que, se usada até 72 horas após o acto sexual desprotegido,
reduz o risco de uma gravidez não desejada.Até agora, esta pílula
apenas era adquirida nas farmácias e, mais recentemente, em
postos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.A
lista que contém a “pílula do dia seguinte” foi segunda-feira
homologada pelo ministro da Saúde, no âmbito dos contraceptivos
para distribuição gratuita nos centros de saúde e hospitais.De fora
desta lista, a que a Lusa teve acesso, ficaram os preservativos
femininos.

Fonte do gabinete do ministro da Saúde disse à Lusa que a
distribuição gratuita destes contraceptivos nos centros de saúde
e hospitais vai iniciar-se a 01 de Dezembro e durante um ano. A
lista poderá, contudo, sofrer alterações, as quais entrarão em vigor
após 01 de Dezembro de 2006.Para chegar a esta lista, o ministro
da Saúde, António Correia de Campos, criou um grupo de
trabalho, a quem coube propor os contraceptivos considerados
“essenciais” para serem distribuídos nos serviços públicos de
saúde.

A lista contém dez dos 28 produtos contraceptivos que constam
do contrato público de aprovisionamento e esteve em audição
pública entre 26 de Setembro e 10 de Outubro (na página na
Internet da Direcção-Geral de Saúde). A partir do próximo mês,
serão distribuídos gratuitamente nos centros de saúde e hospitais
os vários contraceptivos: preservativos masculinos, Dispositivo
Intra- Uterino (DIU) não medicado, DIU com Levonorgestrel,
implante com Etonogestrel, Desogestrel (0,075 mg - cp), Acetato
de medroxiprogesterona (150 mg/ml - injectável), etc.

Governo prolonga estado de emergência
O governo francês decidiu, esta segunda-feira,

em conselho de ministros prolongar o estado de
emergência para fazer face aos distúrbios que,
desde finais de Outubro, assolam várias regiões
da França.

O Governo francês aprovou esta segunda-feira
o projecto-lei que prolonga por mais três meses
o estado de emergência que o permite, no-
meadamente, impor o recolher obrigatório nas
localidades afectadas pelos distúrbios violentos
das últimas semanas.

Este projecto, que vai ser examinado pelos
deputados terça-feira, foi classificado pelo
presidente francês como sendo uma medida
estritamente temporária que será aplicada onde
seja estritamente necessária e em conformidade
com as autarquias, segundo palavras do porta-
voz de Jacques Chirac após o conselho de
ministros.

Esta prorrogação surge no mesmo dia em que
o presidente francês fará uma declaração ao país,
às 20:00 (19:00 em Lisboa), sobre a violência
urbana que há mais de duas semanas fustiga

Paris e outras cidades francesas. Esta será a
primeira declaração formal que Jacques Chirac
sobre o assunto.

A decisão do governo francês ocorre num
momento em que os actos de violência re-
gistaram novo decréscimo, ainda que se man-
tenham esporadicamente em algumas províncias
francesas.
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Coordenada por  Miguel Felix

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

Pierre Bourque pede a anulação do voto
O chefe do partido Visão Montreal, Pierre Bourque, depositou em
Tribunal superior o seu pedido de um exame judicial às recentes
eleições municipais. O Sr. Bourque contudo foi mais adiante ainda,

afirmando que contava retornar em tribunal para pedir a anulação
completa do voto. De acordo com o chefe de Visão Montreal,
numerosos testemunhos recolhidos referem irregularidades no

desenrolar do voto. Simples recontagem poderia por conseguinte
não ser suficiente.

Aumento das tarifas de táxi
A fim de fazer frente aos fortes aumentos do preço da gasolina e
dos custos gerados pelo  rejuvenescimento de uma frota
envelhecida, Quebeque decretou um aumento das tarifas das
corridas em táxi em toda a província. Assim, a tarifa básica
taxímetro passa de 2,75 $ à 3,15 $; a tarifa ao quilómetro será do
1,45 $, em aumento do cem. Este segundo aumento das tarifas de
táxi em dois anos é considerado cerca de 12 %.

Renovação do metro
Cerca de 400 carros do metro de Montreal serão renovados e
postos em serviço nas próximas semanas. O anúncio será feito
conjuntamente pela STM e o governo do Quebeque. A renovação
dos carros permitirá aumentar a sua capacidade e a sua duração
de vida. A STM tinha testado três protótipos  desde 2002 sobre
diferentes linhas. Finalmente, é o protótipo “C” que foi retido. Cada
carro tem capacidade para 34 lugares sentados e a supressão de
dois bancos ao centro aumenta  o espaço em 12 %. Estes novos
carros libertarão mais lugar para acolher milhares de novos
utentes com a abertura de novas estações em Laval em 2006.
Sobre o seu lançamento, a STM substituirá igualmente o sistema
de ventilação e de iluminação, o que permitirá prolongar em dez

anos a duração vida dos carrps. O custo desta operação será
absorvido em 75% pelo Governo e em 25% por Montreal. Além
disso, negociações estão em curso entre a STM e o Governo para
financiar a compra de novos carros. De acordo com a sociedade
de transporte, a factura poderia ascender a 1,3 mil milhões de
dólares. Os carros em circulação actualmente atingiram a sua
duração de vida máxima após 40 anos de serviço.

Um carteiro é parado
Um carteiro dos Correios do Canadá desde 1999 foi parado em
Montreal. Tinha em sua possessão uma quantidade
impressionante de correio não entregue, acumulada sobre um
período de cinco anos. Cerca de 75.000 cartas e pacotes foram
reencontrados no seu domicílio. Nada tinha sido aberto. O todo
será distribuído após o comparecimento do carteiro. O porta-voz
da sociedade dos Correios, Louise Roy admitiu que um roubo de
tal quantidade de correio nunca foi visto na empresa. Foram
queixas de residentes que efectuaram a esta detenção. Correios
Canadá suspenderam o carteiro das suas funções que faz frente
de acusações criminosas. O Código Penal estipula que o roubo ou
a abertura de correio destinado a um outro é um crime susceptível
de uma penalidade de aprisionamento.

73% dos Canadianos não gostam de Bush
De acordo com uma sondagem publicada no diário National Post,
73% dos Canadianos têm uma opinião desfavorável do presidente
americano George W. Bush e 38% crêem que é mais perigoso para
a segurança mundial que o islamista Oussama ben Laden. No
entanto, estes resultados não reflectem qualquer forma de
antiamericanismo, dado que 68% dos Canadianos afirmaram ter
uma opinião favorável dos Americanos, de acordo com a
sondagem realizada pela firma Inovativo Research Group por

conta do Instituto canadiano da Defesa e dos Negócios
estrangeiros e o Dominion Institute. Em comparação, 43% dos
Americanos disseram  ter uma opinião negativa do seu presidente,
e de apenas 21% consideram que é mais perigoso que Ben Laden.
Apenas 5% dos Canadianos afirmaram da sua satisfação pelo
presidente Bush. Esta proporção escala é de 25% nos Americanos.

Os ItaloCanadianos compensados
O governo federal quer reconhecer as faltas causadas à centena
de Canadianos de origem italiana que foram internados no país
durante a Segunda Guerra mundial. O primeiro-ministro Paul
Martin revelou um plano de indemnização que prevê o
pagamento de 2,5 milhões de dólares à comunidade italo-
canadiana. Este fundo servirá para exposições comemorativas e
a produção de material histórico. Contudo, o Governo federal não
apresentou desculpas nem ofereceu qualquer compensação
financeira aos sobreviventes dessa época. Sete outras
comunidades culturais do Canadá, em particular as pessoas de
origem chinesa, serão indemnizadas da mesma maneira nos
próximos meses.

300 milhões em reduções fiscais
O novo orçamento do governo Martin é “uma boa notícia para os
contribuintes quebequenses” que beneficiarão de 300 milhões de
reduções fiscais este ano. Em contrapartida, Otava nada fez para
ajudar a diminuir a carga das províncias, tem sublinhou o ministro
das Finanças, Michel Audet.
Para 2005-2006, as intenções anunciadas segunda-feira pelo
governo federal significa que este  orçamento implica uma
diminuição dos impostos de cerca de 500 milhões para os que-
bequenses.  Todos podem acreditar que este novo orçamento é
para desembaraçar todos os rumores da comissão Gomery e que
isto cheira as eleições, que muitos dizem que vai ser anunciado em
breve para Janeiro ou Fevereiro. O anúncio “é feito num contexto
que não escapa à ninguém,” mas os contribuintes vão estar muitos
felizes numa diminuição dos impostos substancial, é necessário
reconhecer que é significativo”.

`

L’Association libérale fédérale d’Outremont
a le plaisir de vous inviter à un petit-déjeuner rencontre

avec l’hon. Jean –C. Lapierre Député d’Outremont et
Ministre des Transports ayant comme invité spécial

l’hon. Lucienne Robillard
Députée Westmount-Ville-Marie

Présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada et
ministre des Affaires intergouvernementales

Dimanche 27 novembre à 9h30
à l’Association portugaise du Canada 4170, St-Urbain

Montréal Pour renseignements : (514) 258-5423  Coût: 10$
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O lado mascarado da mente
Augusto Machado

Há dias li um artigo interes-
sante. Trata-se duma inves-
tigação sobre o hábito de men-
tir. Pois mentir, segundo este
estudo, todos mentimos, cons-
ciente ou inconscientemente.
Quantas vezes apanhou um(a)
colega ou uma pessoa conhe-
cida a mentir com todos os
dentes e a ficar com os louros
enquanto você fica a dar voltas
aos miolos? Pois não desanime
e tente lidar da melhor ma-
neira com o problema, pois um
dia, segundo os entendidos,
pode também ter necessidade
de não dizer toda a verdade.

O director do Instituto de
Ciências Cognitivas e Psico-
logia Evolutiva da Universi-
dade de New England, nos
Estados Unidos, refere mesmo
que a mentira faz parte do ser
humano e apenas podemos
desencorajá-la. E não só se
mente quando abrimos a boca.
Ou seja, basta adoptarmos
atitudes diferentes das que
temos diariamente, ou então
ocultar alguma informação
importante que acaba por mu-
dar todo o rumo de uma toma-
da de decisão. Em qualquer
um destes momentos, na opi-
nião do especialista norte-ame-
ricano, David Livingstone
Smith, estamos a representar e
a esconder o nosso verdadeiro

“eu”. E a culpa é da própria
sociedade, da tal selecção natu-
ral que é imposta e exigida com
toda a naturalidade.

O mesmo especialista, autor
do livro “Porque mentimos”, na
sua análise conclui que os mais
fortes são os que mais mentem.
Surpreendido? Talvez não. E
sabe porquê? É que os hu-
manos mentem porque é uma
das suas características bá-
sicas. Por conseguinte, a men-
tira também acaba por pôr em
evidência a capacidade inte-
lectual individual e o poder que
temos em convencer e per-
suadir os outros.

A experiência no dia-a-dia
fala por si. Fernando S., funcio-
nário público, conta: “Não é a
primeira vez que o meu chefe
me pede ajuda para preparar
uma apresentação. Como é
óbvio, deixo tudo para trás para
o atender, embora saiba que as
desculpas que ele dá não sejam
mais do que uma peta”.

Sónia prefere narrar um caso
da vida social: “Não entendo
por que se continua a valorizar
mais as pessoas que andam
cheias de peneiras a mostrar os
telemóveis topo de gama ou as
vestimentas de marca do que
quem realmente se preocupa
com o bem-estar dos outros”.

Mas a dúvida mantém-se:

porque mentimos? “Para obter
algum benefício, poder, ‘sta-
tus’, dinheiro ou sexo. A men-
tira ajuda-nos a conseguir
aquilo que desejamos, medi-
ante a manipulação e a explo-
ração dos outros”, adianta o
psicólogo Livingstone. E acres-
centa, “os maiores mentirosos
são os que melhor jogam no
palco da vida”.

De facto, a questão de ser-
mos ou não honesto para conse-
guirmos vencer é algo que o
indivíduo constrói ao longo da
vida. Isto é, tornando-nos adul-
tos menos honestos se em cri-
ança nos educarem sem valo-
res e sem a noção da hones-
tidade. E mesmo assim a socie-
dade ruma no sentido de consi-
derar normal a mentira. “Qual-
quer pessoa que não seja capaz
de mentir está em clara des-
vantagem. Por incrível que
pareça, essa pessoa tem todas
as hipóteses de não conseguir
lidar com a sociedade e auto-
marginalizar-se”, conclui o
psicólogo. E aqui reside o curio-
so: todos desejamos ser livres
para mentir mas não queremos
ser vítimas dela. Por isso dize-
mos aos outros que sejam ho-
nestos e depois fazemos o con-
trário.

Uma grande lição
Rui Costa Pinto

O processo da Casa Pia con-
quistou, infelizmente, um lugar
de destaque nas páginas mais
negras da justiça portuguesa.

O colectivo do Tribunal da
Relação de Lisboa ignorou o
imenso eco de quem se deixou
levar por impulsos primários,
confirmando a não-pronúncia
de Paulo Pedroso, Herman José
e Francisco Alves, decidida por
Ana Teixeira e Silva.

Os três juízes desembar-
gadores deixaram a nu, mais
numa vez, as consequências
devastadoras de uma acusação
que se revelou frágil e insus-
tentável.

O Procurador-Geral da Re-
pública, Souto Moura, é res-
ponsável por um dos maiores
falhanços de que há memória
no Ministério Público, com
consequências ainda impre-
visíveis.

Mas o apuramento de res-
ponsabilidades não se deve
limitar apenas ao desempenho
de uma das partes.

No momento em que se co-
meça a vislumbrar o balanço de
um dos mais mediáticos pro-
cessos judiciais, já não basta
zurzir nos procuradores e nos
juízes.

Os governantes dos últimos
30 anos têm uma grande quota-
parte da responsabilidade do
estado a que a Justiça chegou.

Os líderes políticos, incluindo
os que não comentam decisões
judiciais, apesar de terem uma
opinião pessoal, nunca se mos-
traram interessados em inves-
tir na Justiça.

Mas também já não basta
zurzir nos políticos.

O tratamento noticioso do
escândalo da pedofilia repre-
senta um dos mais rudes golpes
na comunicação social.

Levados pela vertigem de
condenar e de absolver, alguns
jornalistas esqueceram-se que
não são nem podem ser juízes.

Em vez de escrutinarem a

investigação, o inquérito e a
instrução do processo da Casa
Pia, uma parte da comunicação
social cedeu à tentação mise-
rável de antecipar os culpados.

Esta conduta irresponsável,
muitas vezes exibida como um
atestado de independência,
não se pode confundir com o
dever deontológico de denun-
ciar as falhas, as omissões e os
abusos na justiça.

Há muito tempo que os po-
deres político, económico e ju-
dicial espreitam uma opor-

tunidade para impor uma Lei
da Rolha.

Mas os exageros de uma
minoria não podem servir de
pretexto para crucificar a inde-
pendência dos magistrados e a
liberdade de imprensa.

O processo da Casa Pia é um
case study que merece uma pro-
funda reflexão: governantes,
jornalistas, juízes, polícias e
procuradores não podem sa-
cudir a água do capote num dos
processos mais desastrosos da
justiça portuguesa.
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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)

Dúvidas sobre
o Adobe Acrobat Reader

Adobe, dono e senhor do formato PDF, conta com um programa
gratuito para poder visualizar estes arquivos, o famoso Adobe Ac-
robat Reader. Para esclarecer dúvidas sobre a utilização deste
programa, apresentamos as respostas para as cinco perguntas
mais frequentes

1. O que é o Adobe Acrobat Reader? É um programa da
Adobe, responsável por produtos como Photoshop e Illustrator,
que serve para ler documentos em formato PDF.

2. E o que é um PDF?
PDF (iniciais de Portable Document Format ou Documento de

formato portátil), é um formato de arquivo que conserva as fontes,
imagens, gráficos e aparência e qualquer documento original,
independentemente da aplicação e plataforma utilizadas para criá-
lo. A história deste formato remonta ao princípio dos anos 90,
quando a Adobe procurou uma formula para acabar com os
problemas de incompatibilidade nas impressões. Hoje em dia o
PDF é muito utilizado para publicar livros electrónicos, formulários
e documentos oficiais, manuais de programas, etc.

3. Adobe Acrobat e Adobe Acrobat Reader são a mesma
coisa?

Não. O Adobe Acrobat Reader é gratuito e serve somente para
ver (ler) o conteúdo de um documento. Os programas que
compõem a família Acrobat (Professional, Standard e Elements)
servem para criar PDF - e são bastante dispendiosos.

4. Como se consegue o Adobe Acrobat Reader?
É gratuito e pode ser carregado directamente do site de Adobe.

Quase todas as páginas Web que oferecem arquivos em formato
PDF têm um ícone que leva directamente à página de download
da Adobe, incluindo o site web do jornal A Voz de Portugal. Outro
lugar onde se pode encontrar esta aplicação, se a pessoa não dispõe
de conexão à Internet, são as revistas especializadas, que quase
sempre incluem a última versão do programa nos seus CDs
promocionais.

5. A instalação do Adobe Acrobat Reader é complicada?
Não. Se a instalação é feita a partir do site da Adobe, basta

carregar um arquivo de cerca de 300 Kb que puxará o resto dos
arquivos, completando um total de 14 Mb. No caso de você obter
o instalador em algum CD-ROM promocional não será preciso uma
conexão telefónica à Internet.

Mantenha o Windows
actualizado e mais seguro I

Bem-vindo a esta crónica de tecnologia e informática. Muitas
pessoas pediram para fazer esta crónica para ajudar a compreen-
der mais sobre o mundo dos computadores. Ultimamente o jornal
A Voz de Portugal e em colaboração com o Centro de Ajuda  à
Família começa um projecto muito simples. Ajudar o nosso povo
a entrar nesta nova era tecnológica para não ficar atrás.

É claro que um curso de introdução aos computadores com 5
aulas e 5 livros bem detalhados é muito bom mas não podemos ter
50 alunos. Então para ajudar a nossa comunidade vou vos sugerir
como manter o sistema Windows.

Para manter o seu computador protegido dos mais recentes
vírus e de outras ameaças que chegam da Internet, são neces-
sárias pelo menos três medidas: instalar um anti-vírus, instalar um
firewall e manter o Windows o mais actualizado possível. Apesar
de ter sido colocada em último lugar, ter o sistema operacional em
dia é tão importante quanto as duas primeiras medidas, e talvez
a mais fácil delas para a maioria dos usuários. Cerca de metade dos
usuários não sabe como manter seu Windows actualizado. Um
prato cheio para criadores de vírus e hackers.

Mas por que é necessário manter o Windows actualizado?
Simples: o sistema operacional, como a maioria dos programas,
vem recheado de falhas chamadas bugs. Algumas delas repre-
sentam brechas de segurança e são exploradas por criadores de
vírus e hackers. Hoje, a maioria das ameaças virtuais exploram
essas falhas. Por isso, sempre que uma brecha é descoberta, a
Microsoft trata de tornar disponível para download a sua
respectiva correcção.

Esses remendos podem ser baixados por meio de um misto de
software e serviço online chamado Windows Update, disponível
desde a versão 95 do sistema operacional. Claro que nas mais
recentes, como o Windows XP, o recurso está mais apropriado - a
Microsoft, inclusive, já trabalha numa nova edição do próprio
Windows Update, ainda em fase beta (inacabada). Este tutorial
vai mostrar, passo a passo, como instalar “actualizações críticas”
(os tais remendos) no Windows XP, em português. Mas nas
versões anteriores e em outros idiomas, os princípios de operação
são os mesmos.

E onde está o Windows Update?
Bom... você pode encontrar o atalho no menu Iniciar ou,

simplesmente, digitando windowsupdate.microsoft.com na barra
de endereços do navegador da Microsoft (mas tem que ser no IE).

Ouça a rádio que dá música
ao seu animal de estimação

Chama-se DogCatRadio, é transmitida na web, e tem como missão
entreter cães, gatos e demais animais de estimação, enquanto estão
sozinhos em casa.

Uma estação online de rádio direccionada para animais de
estimação - sejam eles cães, gatos, hamsters ou papagaios - nasceu
no passado mês de Junho, nos Estados Unidos, e está a ganhar cada
vez mais fãs, garante o «The New York Times».

Chama-se DogCatRadio e é uma emissora de Los Angeles, cuja
programação foi pensada para entreter animais de estimação
solitários, enquanto os seus «donos» estão fora de casa.

Mas não se pense que os locuto-res desta estação emitem latidos
e miados. Estes profissionais esfor-çam-se por escolher canções
que sejam adequadas para esta audiên-cia tão sui generis .

Um dos temas mais pedidos é, por exemplo, «Hound Dog», de
Elvis Presley.

Dionne Warwick é outra das
intérpretes mais populares,
sobretudo por causa do tema
«That’s What Friends Are For».
Aparentemente, os melhores
amigos do Homem gostam da
mensagem positiva da letra e de
saber que podem sempre contar
com um prato de ração: «Keep
smiling, keep shining,/Knowing you can always count on me».
Para além de dar música, a estação também dá conselhos aos
ouvintes, como por exemplo, que sejam meigos com o carteiro ou
que não roam coisas que não devem. Perante o número elevado
de pessoas que falam espanhol neste estado - e partindo do
pressuposto que os seus animais estão mais familiarizados com a
língua - a estação também emite em espanhol, durante uma hora
por dia. Para além da música e dos conselhos, o canal de rádio
conta ainda com uma agenda de eventos relacionados com
animais de estimação e entrevistas com pessoas que têm um
«bichinho» em casa. Adrian Martinez, presidente da Marusa
Records, uma editora independente de LA, e mentor desta
iniciativa, explicou que a ideia lhe surgiu num dia em que o seu
gato estava agitado. Depois de ter colocado música a tocar, o
bichano ficou sossegado, razão pela qual acredita que esta estação
põe um ponto final na ansiedade dos animais domésticos.

«No nosso primeiro dia de emissão a página web recebeu
130.000 visitas e o nosso servidor colapsou. Agora ampliamo-lo e
recebemos uma média de 8.000 visitas diárias de cibernautas de
todo o mundo», sublinhou Martinez, em declarações à mesma
fonte. Se ficou curioso, aproveite para engrossar as estatísticas.

O novo jornal “O Açoriano”
já esta em linha

http://www.oacoriano.org

Carta da Semana:  O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Procure ser honesto com a sua cara-metade.
Saúde: Evite preocupações porque esta semana vai decorrer
sem grandes problemas.

Dinheiro: Modere os seus gastos pois poderá ter uma despesa inesperada.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

Carta da Semana:  A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso.
Amor: Um amigo pode solicitar a sua ajuda.
Saúde : Evite isolar-se porque durante esta semana a tendência
é para a depressão.

Dinheiro: É possível que se desentenda com o seu chefe.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz
Amor : Evite ser demasiado protector em relação aos seus
filhos.
Saúde : As condições estão favoráveis ao descanso e à
descontracção. Dinheiro: Mantenha a discrição e não comente

os seus planos com ninguém.
Número da Sorte: 17 Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

Carta da Semana:  O Sol, que significa Protecção e
Germinação.
Amor: Procure não se precipitar em relação ao seu par.
Saúde : Evite deixar-se abater por uma constipação sem
importância.

Dinheiro: É possível que tenha alguns problemas com a sua entidade
patronal.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Evite criar demasiadas expectativas em relação a uma
pessoa que conheceu há pouco tempo.
Saúde : A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana.

Dinheiro: Seja mais generoso com a sua família e surpreenda-a com um
presente muito especial.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Esteja atento e proteja-se de uma desilusão amorosa.
Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias vai
permitir-lhe trabalhar o dobro.
Dinheiro: Seja responsável e dedicado ao trabalho.

Número da Sorte: 40
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor : Semana favorável ao convívio com os amigos.
Saúde : É possível que se sinta um pouco cansado
Dinheiro : Evite ser demasiado sonhador.

Número da Sorte: 10
Números da Semana: 25, 32, 11, 58, 49, 6

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Mantenha a alegria e o optimismo.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar e com os resfriados.

Dinheiro: Durante esta semana estará particularmente brilhante.
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Faça planos com o seu amor.
Saúde : Cuidado com aquilo que come pois é provável que o
seu organismo se ressinta da má alimentação que tem feito.
Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado.

Número da Sorte: 68
Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade.
Amor: O amor e a felicidade marcarão esta semana.
Saúde : Propensão para indisposição e dor de cabeça.

Dinheiro: As qualidades profissionais serão reconhecidas
Número da Sorte: 44  Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor : Período favorável ao romance.
Saúde: Dores de garganta e febre alta vão marcar a sua

semana.
Dinheiro: É possível que veja o seu dinheiro desaparecer de uma forma
inesperada. Acautele-se.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Poderá recordar um amor do passado que, apesar de
ter sido curto, foi bastante intenso.
Saúde: Cuide da sua alimentação.
Dinheiro: Esteja atento: não deixe que as oportunidades

passem por si sem conseguir agarrá-las.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

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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Caros e Caras compatriotas
 Em primeiro lugar gostaria de saudar os organizadores e

manifestar-vos as minhas felicitações por terem levado a cabo
mais um encontro do Conselho Mundial das Casas dos Açores
espalhadas pelo Mundo e regozijo-me  particularmente que se
realize no Canadá, país que acolhe uma das maiores comu-
nidades da diáspora açoriana e representa a maioria da
Comunidade Portuguesa neste vasto país. Esta iniciativa revela
certamente a dinâmica dos portugueses dos Açores que vivem
fora do espaço geográfico da Região Autónoma dos Açores que,
através das suas Casas dos Açores espalhadas pelo Mundo,
preservam  as suas tradições e valores num são convívio  que me
honra partilhar.  Realçaria pois a vivência activa das tradições
culturais, dos valores  e da religiosidade intensa manifestada nas
Festas do Espírito Santo e do Santo Cristo do Povo Açoriano e
que constituem um enriquecimento da nossa cultura e da nossa
maneira de estar no Mundo. As conclusões dos trabalhos hoje
aqui apresentadas podem contribuir para aumentar visibilidade
das Comunidades nos países de acolhimento, para manter a sua
coesão social e cultural e continuar a passar o seu testemunho
às novas gerações. Regozijo-me pois por ter sido convidado para
encerrar os trabalhos deste Conselho Mundial.  Gostaria pois
fazer-vos um balanço da presença da Comunidade Portuguesa
maioritariamente originária dos Açores e da sua contribuição
para o desenvolvimento do Canadá e da sua terra de origem, bem
como expor-vos as minhas linhas de actuação nesse sentido.

 Desde que assumi funções como Embaixador no Canadá, em
Novembro de 2003, que tenho visitado várias Comunidades
Portuguesas espalhadas por este grande e vasto país que acolhe
centenas de milhares de portugueses. A província de Manitoba
e Winnipeg em especial, foram também centros de recepção dos
portugueses que aqui chegaram nas décadas de 50 e 60 do
século passado. Não dispomos de dados estatísticos, nem da parte
canadiana nem da parte portuguesa, de forma a saber
rigorosamente o número de portugueses de acordo com as suas
regiões de origem. No entanto, com base nas inscrições
consulares, que ainda não estão totalmente informatizadas e de
actualização complexa sobretudo porque os utentes não
comunicam regularmente as alterações ocorridas com o seu
estado civil ou mudança de residência. Podemos no entanto
avançar que a maioria dos nacionais portugueses são originários
dos Açores – entre os 60 e 70%. Esta realidade é confirmada pela
observação empírica que cada um de nós pode fazer no seio das
Comunidades Portuguesas dispersas pelo Canadá. Sabemos, de
acordo com o Censo Canadiano da população de 2001, foram
identificadas  360.000 pessoas com uma origem portuguesa, o
que nos coloca num 15º lugar no mosaico multicultural
canadiano, dos quais cerca de 50% terão já nascido no Canadá.

 Na Província de Manitoba, segundo os dados estatísticos
que atrás citei, haverá cerca de 21.000 portugueses e luso-
descendentes com a sua grande concentração na cidade de
Winnipeg.

 Como sabem, em 2003, comemorou-se o 50º aniversário do
início da emigração portuguesa organizada para o Canadá,
tendo então ficado demonstrado o reconhecimento das
Autoridades Canadianas pelo esforço que a Comunidade
Portuguesa tem realizado para o progresso deste país.

 É sobejamente conhecido e tem sido repetido vezes sem conta
que a Comunidade Luso Canadiana é respeitada – os Portu-
gueses são reconhecidos como trabalhadores, competentes,
honestos e dedicados.  É também largamente conhecido que os
Portugueses contribuíram activamente para o desenvolvimento
da Economia Canadiana e para o Património Multicultural
Canadiano. Em todos os sectores encontramos académicos,
cientistas, homens de negócios e profissionais proeminentes. No
entanto, para que a Comunidade Luso-Canadiana continue a
progredir e prosperar, é necessário que se integre comple-
tamente e portanto seja cívica e politicamente activa, com
representantes em todos os níveis do poder: local, provincial e
federal.  Nas últimas eleições federais, a Comunidade Luso-
Canadiana conseguiu eleger o seu primeiro Deputado Federal
para a Câmara dos Comuns no Parlamento em Otava, Mário
Silva, que nasceu nos Açores. É necessário que os Luso-
Canadianos perseverem e que nas próximas eleições consigam
que os Partidos Políticos incluam Luso-Canadianos nas suas
listas das várias Províncias onde se concentra a Comunidade
Luso-Canadiana. É igualmente importante que esta participação
se efective a nível das Províncias e das Câmaras Municipais e dos
Conselhos Escolares. Mas também ao nível económico a
Comunidade Portuguesa necessita de se afirmar. Sendo
prioritário o desenvolvimento bilateral das relações económicas
e financeiras entre os nossos países e em que os agentes

INTERVENÇÃO DO EMBAIXADOR
J. P. DA SILVEIRA CARVALHO,
Conselho Mundial das Casas dos Açores
Winnipeg, 13 de Novembro de 2005

económicos Luso-Canadianos poderão ter um papel prepon-
derante. O sonho dos portugueses que chegaram ao Canadá
entre os anos 50 e 90 à procura de uma vida e de uma educação
melhores para os seus filhos concretizou-se, mas neste mundo
global e cada vez mais competitivo e exigente é necessário que
encorajemos e apoiemos os jovens luso-descendentes a
prosseguirem os seus estudos no ensino superior, em todos os
níveis e em todas as áreas do saber.   Só 6% do total de
portugueses e luso-descendentes  (21.565) dispõe dum diploma
universitário de licenciatura, mestrado ou doutoramento e  40%
com mais de 15 anos de idade (142.425) concluiu o ensino
secundário ou possui um diploma profissional. Devemos
melhorar esta situação e para tal é indispensável que os pais e
os jovens estejam consciencializados para lhes incutir o desejo
e o esforço, que vale a pena e faz a diferença, de prosseguirem
e completarem a sua formação superior para se tornarem
cientistas e profissionais altamente especializados, indis-
pensáveis ao progresso da nossa Sociedade e Mundo. Hoje, o
Português é a 5ª língua mais falada em todo o Mundo. O
Português é a língua oficial de mais de 200 milhões de
pessoas na Europa, em África, na América do Sul e na Ásia.
O Português é cada vez mais um importante instrumento de
trabalho e um mais valia neste nosso Mundo globalizado, para
facilitar a comunicação, para promover as relações económicas
e comerciais, bem como na cena da política internacional. O
Português é também uma importante língua de trabalho em
muitas organizações e fóruns internacionais. O Português é a
língua oficial de Portugal, Brasil, Angola, Cabo-Verde, S. Tomé
e Príncipe, Guiné-Bissau,  Moçambique e Timor Leste. Portu-
gal é um país com 10 milhões de habitantes residentes  e calcula-
se que mais de 4 milhões de Portugueses vivem fora, sendo o
Canadá um dos países que acolhem uma das maiores Comu-
nidades Portuguesas no Mundo. Língua Portuguesa é pois
particularmente relevante para o Canadá, que tem ainda
importantes relações com o Brasil, no contexto das Américas,
bem como com os Países Africanos de Língua Oficial Portu-
guesa. O interesse pela Língua Portuguesa demonstra-se no
número crescente de Canadianos de todas as origens que estão
a aprender Português. Os Luso-Canadianos, especialmente os
mais jovens devem ser consciencializados dos potenciais da
língua portuguesa, que faz parte da sua identidade e da sua
herança cultural. Os pais deveriam aproveitar a realidade
multicultural e multilinguística do Canadá e transmitir o orgulho
e o desejo por aprenderem e falarem Português. Também não
podemos esquecer a terceira idade, para que todos aqueles que
o desejem e necessitem tenham o descanso e o conforto
merecidos na  última caminhada das suas vidas, no ambiente,
na língua e na cultura de origem. Conhecidos e activos grupos
de voluntários identificaram já algumas das necessidades e
estão a ser concretizados projectos de criação de mais lares a
tempo inteiro, de lares de dia e de assistência em casa,  com cariz
português. Estou certo que o nosso conhecido espírito de
solidariedade e de generosidade, de dedicação e de esforço de
todas as grandes instituições luso-canadianas e de voluntários
empenhados nestes projectos, conseguiremos garantir o bem
estar e uma vida digna para a terceira idade portuguesa no
Canadá. Devo ainda salientar o trabalho de solidariedade social
para com os carenciados em geral, tanto no plano material como
de saúde física, mental e espiritual, desenvolvida pelas
organizações instituídas e novamente por inúmeros e gene-
rosos voluntários anónimos. Tenho consciência que muito já foi
conseguido pela nossa Comunidade a todos os níveis, mas
também que há bastante por fazer. Reconhecendo a impor-
tância, valor e relevância da Comunidade Portuguesa no
Canadá, no dia em que apresentei as minhas credenciais à
Governadora Geral do Canadá, fiz-me acompanhar, para além
dos que é habitual - minha Mulher e meus Colaboradores -, dos
representantes da nossa Comunidade, entre os quais estavam
dois Pioneiros de Otava.

Para terminar, gostaria de sublinhar que Portugal, na
totalidade e na diversidade das suas regiões e do seu povo e o
Canadá têm muitas coisas em comum: -  temos excelentes
relações e pertencemos ao mesmo Mundo, baseado em valores
democráticos  de respeito dos direitos humanos, baseado num
espírito de abertura, modernidade, diversidade cultural e de
empenhamento e responsabilidades internacionais.  A minha
deslocação a Winnipeg por ocasião do Conselho Mundial das
Casas dos Açores demonstra a importância que atribuo à
Comunidade Portuguesa de origem açoreana e a relevância que
o seu papel pode revestir no Canadá dos nossos dias.

 Muito obrigado pela vossa hospitalidade.

2005: Anos dos Veteranos
Quem ainda os lembra?

António Vallacorba

O Canadá vestiu-se de luto na sexta-feira, 11 do corrente, Dia da
Memória, para lembrar o sacrifício dos seus soldados que
tombaram na I e II guerras mundiais e na da Coreia. Viúvas,
viúvos,  filhos de pais e pais de filhos combatentes, choraram a
perda dos seus - que igualmente o são da Pátria -, nas respectivas
sessões solenes que para o efeito costumam ser realizadas
anualmente da costa atlântica à do Pacífico.

Em Otava, as cerimónias foram presididas pela Governadora-
Geral do Canadá (representante da rainha Isabel), Michaele Jean,
e pelo Primeiro-Ministro, Paul Martin. Todavia, este vai sendo o
terceiro ano consecutivo em que se vai registando um cada vez
menor número de participantes nestas celebrações. (É, certa-
mente, a atitude de ingratidão dos mais jovens, para quem a paz
e a liberdade são coisas assumidas; e seria a do próprio antigo
primeiro-ministro do Canadá, Pierre Eliot Trudeau, cujo parecer
era o de que o Canadá nunca teria participado nesses conflitos, se
tivesse sido ele o chefe da nação, na altura). Calcula-se que mais
de 100 mil soldados canadianos tenham sucumbido nos férteis
campos de papoilas da Europa, desde então mais “manchados” de
vermelho para todo o sempre!

A insensatez humana não tem limites. Assim nos fala a história
das batalhas infames em locais a cujos nomes o desperdício de
tantas vidas ficou ligado: Arras, Somme, Albert, La Boissele,
Cumeeira de Vimy, etc.

No ambiente desolador de Vimy, ergue-se um monumento em
memória dos 60 mil canadianos mortos na I Guerra Mundial. E em
Somme, o Parque Memorial presta tributo aos homens do Batalhão
51, da Terra Nova, quase totalmente destroçado na batalha que
ali se desenrolou.

...São papoilas que choram no silêncio do esquecimento,
ultrapassado pelo à-vontade estéril da liberdade ingrata, como se
ela fosse produto natural do acaso!

A papoila ficou sendo o símbolo dos caídos, o gesto de sacrifício
recordado na lapela dum casaco, ou num vestido, no lado
esquerdo, um pouco acima do coração. Todos os anos, um mês
antes, a Legião Real do Canadá promove a “campanha da papoila”,
cujos fundos angariados se destinam a auxiliar os veteranos que
sobreviveram às guerras - muitos deles, mutilados, em interna-
mento no Hospital dos Veteranos de Santa Ana de Bellevue, no
Quebeque. Infelizmente, casos houve, este ano, em Montreal, em
que tal campanha não foi bem aceite em - imagine-se! - algumas
localidades onde estão sediados vários departamentos federais,
como, por exemplo, no Complexo Favreau e no próprio edifício da
Emigração. De facto, “alguém” simplesmente proibiu ali a venda
das papoilas. É o cúmulo do (des)comportamento humano de
quem dá por gratuito o ambiente de paz e de liberdade que se vive
no Canadá. (No Canadá, porque, entretanto, ventos incendiários
têm estado a beliscar o orgulho de sociedade inclusiva dos
franceses - e não só! -, perante as mãos de jovens, filhos de
emigrantes, que se sentem marginalizados, sem emprego e com
um negro futuro à sua frente (deve ser a culpa do presidente
americano). É, em suma, o fruto da arrogância de alguns europeus
em relação às sociedades norte-americanas. Mas quem cospe para
o ar...). Mau grado os exemplos quezilentos da sua política interna,
o Canadá é uma das nações que mais respeito merece da
comunidade internacional, graças à sua política de não agressão,
de solidariedade para com os menos afortunados e pelo seu
contributo para a paz universal. Muitos são os seus filhos que, neste
momento, procuram assegurar essa mesma paz em vários teatros
de guerra, notavelmente no Afeganistão.

Que possam regressar brevemente, ilesos, aos seus lares. Que
os tenhamos sempre nas nossas orações!
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Espectáculo do duo Lucas e Matheus

Ultrapassou todas as expectivas
Texto e fotos de António Vallacorba

O amplo salão paroquial
da Igreja St-Enfant-Jesus esteve
numa das suas grandes noites
festivas no sábado passado, por
ocasião do brilhante jantar-baile-
espectáculo que teve o duo Lucas
e Matheus como cartaz de des-
taque e numa bem sucedida or-
ganização conjunta da Filar-
mónica do Divino Espírito Santo
de Laval (FDESL) e de Eddy
Silva Productions.

Já há bastante tempo que a comunidade não vivia uma
experiência assim tão agradável, com um jantar de pleno agrado,
confeccionado pela equipa do José de Sousa e servida por pessoal
daquele nosso amigo mariense e pelos jovens músicos da FDESL,
a par do espectáculo de grande qualidade numa noite
intensamente animada.

Por outro lado, foi, para todos aqueles e aquelas que o não
puderam fazer antes, como que a própria celebração do Dia de S.
Martinho, uma data muito popular na memória colectiva das
nossas gentes.

Escusado será dizer, o João Aguiar, presidente da FDESL, e o
Eddy Silva estavam visivelmente satisfeitos com o resultado deste
acontecimento. Aliás, como eles próprios deram testemunho disso,
durante as breves palavras de saudação e de agradecicmento
dirigidas ao vasto público ali presente e que inegavelmente soube
responder de modo exuberante às expectativas deles.

O salão estava praticamente esgotado e os convivas haviam
convergido ali, cientes de tudo o que de bom lhes esperava, pois
o sucesso duma grande festa deverá passar não só pela qualidade
dos artistas, mas também por um bom repasto, como foi o caso, tudo
por um preço razoável.

(Difícilmente se irá encher este salão ou o de Santa Cruz, se se
tiver para servir apenas um caldo verde e o “estafado” prato de
lombo de porco por...25 dólares)!

Como vem acontecendo com certa regularidade, a apresentação
deste espectáculo foi da responsabilidade do nosso comum amigo,
Luis Melo, animador da programação portuguesa da Rádio Cen-
tre-Ville.

Constituindo uma mais valia como complemento geral do
espectáculo, as anedotas e outros momentos humorísticos
protagonizados pelo Luis, contribuiram para a boa disposição dos
convivas e para o agrado geral do serão.

Um serão, aliás, que “arrancou” exuberantemente com a boa
música do Duarte e do DJ-Xmen, durante e depois do jantar, mas
mais assim quando se acabara de comer. Consequentemente, se,
por um lado, o Duarte estava imparável na sua exibição, por outro
o imenso público soube responder ao “convite” para dar o pé e
mantendo a pista de dança sempre assaz concorrida.

E foi bom que assim fosse, não só porque pôs em evidência o
talento e a competência do Duarte e do DJ-Xmen, como ainda
porque a actuação do Lucas e Matheus, alvos de calorosa ovação
quando foi anunciada a sua presença, foi para “ouvir e sentir”, não
para dançar propriamente, embora houvesse alguns casos isolados
de quem o tivesse feito.

De facto, as pessoas, querendo estar mais próximas dos seus
idolos, logo convergiram para junto do palco, quedando-se ali de
pé quase todo o tempo e se deliciando com o romantismo dos
grandes sucessos daqueles simpáticos brasileiros.

Sucessos, aliás (e apenas para enumerarmos alguns deles), tais
como “Não Posso Viver Sem Ti”, “Tá Nervoso! Vá Pescar”, “Sem
Amor Não Dá”, “Mais Uma Vez”, etc., e este outro, de diferente
autor mas sempre muito em voga, “Morango do Nordeste”.

Os irmãos Lucas e Matheus são naturais de São Paulo, Brasil.
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Formando um dos duos mais afamados daquele nosso país irmão
e, certamente, dos palcos interrnacionais da especialidade, cantam
juntos há uma vintena de anos e já gravaram 14 trabalhos
discográficos, muitos dos quais estiveram disponíveis para venda
durante a festa. Por outro lado, falam com muito carinho das “gen-
tes das ilhas”, que continuam a acorrer em grande número aos
seus espectáculos não só pelas comunidades portuguesas da Nova
Inglaterra, como ainda das do Canadá, como bem atesta o facto
deste simpático duo ter vindo a Montréal via Fall River, onde
acabara de actuar, seguindo depois daqui para Mississauga, na
província do Ontário. Das suas digressões internacionais, as
efecutadas por várias vezes à Região Autónoma dos Açores, foram
das que mais os cativaram.

Como curiosidade, a canção deles, “Te Encontrei”, é das poucas
que vem descrita na página electrónica “lyrics-songs.com”. A
certa altura, diz assim:

Te Encontrei
Se um dia eu te encontrar

Vou dizer tudo o que eu penso e te amar
Pois a solidão que me invade agora

É demais pra mim amor
Como dói o peito sem o teu calor

Vou contar o que sofri
Esperando encontrar a luz do seu olhar
Que um dia eu não sei como aconteceu

Que meu sonho se tornou realidade
Nem acreditei mais foi verdade

Por isso quando vi você passar por mim não exitei
Porque você era a pessoa que esperei

Te encontrei e não vou deixar
Você sair da minha vida nunca mais

Pois só eu sei o quanto te amo
E a vida inteira sem você já foi demais

Hoje eu olho nos seus olhos
E me sinto tão feliz

Por que o amor em nosso peito já deixou sua raiz
E a solidão não tem lugar dentro de nós

Mesmo quando estou longe ouço a sua voz
Por isso quando vi você passar por mim não exitei

Porque você era a pessoa que esperei
Te encontrei e não vou deixar

Você sair da minha vida nunca mais
Pois só eu sei o quanto te amo

Paralelamente, os admiradores/as do Lucas e Matheus gostarão
de saber que eles vão animar um cruzeiro com destino às Caraíbas,
de 4 a 11 de Fevereiro de 2006 próximo, e cuja saída será feita a
partir do porto de Forte Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Não
é fácil “meter” ou acomodar devidamente seis ou sete centenas de
pessoas num recinto festivo sem que por vezes se registe alguma
confusão, aliás, frequentemente alheia à própria organização e
como foi o caso de algumas situações nessa noite.

Está bem de ver que, ante a popularidade dos artistas e a
amplidão do recinto festivo,.alguns convivas se houvessem
“implantado”, inadevertidamente,  nas mesas mais próximas do
palco, quando na verdade, os seus bilhetes indicavam o contrário.
Mas tudo se resolveu a contendo e sem incidentes de maior.

Felicitamos a Direcção da FDESL e o empresário Eddy Silva pelo
sucesso desta bem  pensada e melhor sucedida  iniciativa, com
votos de que a comunidade possa beneficiar de futuros eventos
deste género.
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O ardina de Lisboa
Diamantino De Sousa

O ardina de Lisboa, é esse o título que foi dado ao trabalho
discográfico de Victor Vilela. Trabalho esse que ira ser lançado já
no próximo dia 26 de Novembro de 2005 no Clube Português de
Montreal aquando da realização de uma noite de fado com
diversos artistas da nossa comunidade, e onde a principal atracção
será pois o lançamento do trabalho do Victor Vilela. Para melhor
conhecermos o trabalho, fomos tomar um café com o Victor e
tentar descobrir um pouco mais sobre este produção discográfica.
Na capa, reconhece-se vestido a rigor o neto do Victor Vilela em
“Ardina” e ainda por cima, se repararem bem, ele está a distribuir
uma edição da Voz de Portugal.

Voz de Portugal: Victor, em primeiro lugar gostaria de saber
como te veio esta ideia de gravar um CD?

Victor Vilela: Isto foi uma espécie de carolice e desejo meu.

Inicialmente eu só queria fazer um CD para deixar para meu neto,
depois a medida que íamos gravando as di-versas faixas e aquando
da montagem, o José Manuel, incitou-me a fazer um pouco mais
que aquilo que eu queria inicialmente porque ele achou que o
trabalho tem qualquer coisa para transmitir as pessoas e foi assim
que apareceu este trabalho. Para mim, nem sequer esta a questão
de fazer dinheiro com este CD, se eu estiver à espera de enrique-
cer com este CD, vale mais eu continuar tranquilamente a
trabalhar ou então esperar bem sentado para não me cançar. Ester
trabalho é simplesmente por prazer próprio e quando escuto o que
se faz por aí, cheguei à mesma conclusão que o José Manuel que
o trabalho está na realidade bom, e como ele diz, neste trabalho
existem algumas mensagens interessantes que valem a pena
serem partilhadas.

VP: Por aquilo que me apercebo, o José Manuel, é a pessoa
que fez os arranjos do teu CD?

VV: O José Manuel Nunes, foi a pessoa que fez os arranjos, que
gravou as músicas e fez a mistura final do CD. Este trabalho
demorou cerca de nove meses a fazer, tranquilamente com muitas
idas ao estúdio em Ottawa e com diversas peripécias pelo caminho.
Primeiro, já fazia muitos anos que o José Manuel não tocava
guitarra, a mais de vinte anos exactamente e depois porque nem
sequer tinha guitarra para tocar, mas com um pouco de boa
vontade tudo se consegue arranjar e finalmente ele consegui
alguém que lhe emprestou um instrumento sem contrapartidas
o que é de louvar. Mas este trabalho é essencialmente uma
homenagem ao meu neto e é uma forma de algo que ele mais
tarde possa relembrar.

VP: Que títulos constam neste trabalho?
VV: Sem querer divulgar por completo os títulos que estão

gravados, posso dizer que são dez faixas e que sessenta por cento
dos trechos são originais. Neste CD encontram-se diversos tipos
de fado, desde o fado castiço, passando pelo fado canção e também
pelo fado humorístico. São fados que já foram interpretados pelo
José Galhardo, do Carlos Ramos, um fado em homenagem ao
Fernando Maurício e tenho também um fado que tem versos do
António Aleixo ao qual eu ajustei alguns versos para fazer a junção
entre eles.

VP: Como é que tu vez a aceitação deste CD aqui em Montreal
e tens alguma visão para o exterior?

VV: A nossa comunidade é tão diversificada que neste momento
estou me completamente “nas tintas”para isso e com toda as
politiquices que queiram por à volta deste trabalho. A aceitação
aqui em Montreal sinceramente não estou à espera de grande
coisa, mas tenho de respeitar essas pessoas desde que eles
respeitam o meu trabalho e é isso que me importa. O Luís Duarte
tem por hábito de dizer que “demasiado modéstia também é
vaidade”, mas eu no meu caso concreto não sou vaidoso, sou
franco, não quero entrar em modéstias, isto como era um projecto
pessoal, não tenho grandes expectativas em termos aceitação e
ainda menos em termos de vendas. Eventualmente, se um dia for

a outros locais, terei muito provavelmente uma maior aceitação
que irei ter aqui, e têm se visto com casos bem concretos para
causas bem especificas e mais nobres, e tu ai tens experiência
própria, assim que sais fora da comunidade, tens uma realidade
completamente diferente, onde as pessoas respeitam o trabalho
feito, por isso não quero entrar numa de vedetismo porque este
trabalho em nada representa esse estilo que não sou eu.

VP: Para todos aqueles que queiram adquirir este CD, como
poderão faze-lo?

VV: Bem, no dia do espectáculo que terá lugar no Clube
Português de Montreal no próximo dia 26 de Novembro de 2005
será aí que pela primeira vez será disponível aqui em Montreal
(embora já esteja disponível em Lisboa na Museu do Fado junto
de todos os grandes artistas do fado), e onde poderão comprar este
meu CD e quero dizer que o Clube ofereceu-se de imediato para
organizar esta noite de fado com outros artistas da nossa
comunidade, o qual tenho de agradecer. Depois do lançamento,
o CD ira estar disponível na Discoteca Portuguesa para quem
quiser comprar. Ficamos pois por aqui com esta mini entrevista
com Victor Vilela, e aguardamos o próximo dia 26 de Novembro
2005 para se saber melhor qual a aceitação que teve esta obra por
parte do publico em Montreal.
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Foto da semana

Estas são de graça...

Resident Evil 3
pronto para arrancar

Paul W. S. Anderson em
grande actividade depois de
mostrar o seu interesse em
fazer a adaptação de
Castlevania, teve luz verde
para fazer Resident Evil 3.

The Hollywood Repórter
anunciou que foi dada luz

verde para arrancar com mais uma sequela do filme baseado
no conhecido jogo da empresa Franchise. Paul W. S. Ander-
son vai escrever o argumento e Milla Jovovich vai ser de novo
Alice.  O terceiro filme terá o nome de Resident Evil: Afterlife,
desta vez Alice vai ter que combater uma nova raça de clones
conhecidos com Undead (mortos vivos), que ameaçam
destruir a raça humana.

Para quem estava com saudades de Milla Jovovich a dar
grandes tareias a zombies, preparem-se, ela vem aí de novo
e promete dar mais.

Superman Returns on-line
Warner Brother lançou

o site oficial de Superman
Returns as novidades não
ficam por aqui. Foi este
filme que fez Brian Singer
não fazer o terceiro filme
de X-Men, embora o filme
tenha a sua estreia prevista

para o Verão de 2006 o site oficial foi lançado com informação
exclusiva sobre o novo filme do Super-herói.

Comingsoon.net confirmou o lançamento do teaser de “Su-
perman Returns” no dia 18 de Novembro com a estreia do
novo filme de Harry Potter.

Neste site pode ver imagens (não muito exclusivas), a
sinopse, um diário de filmagens do realizador e a parte melhor,
os downloads podem descarregar ícones, cartaz e wallpapers
para os vossos computadores.

Arsène Lupin
Normandia, final do século XIX. Um jovem sedutor,

brilhante e ousado, acabado de entrar na casa dos vinte anos,
decide seguir a sua paixão pelo roubo, através de aventuras
que tornarão o seu nome famoso.

Esse jovem é Arsene Lupin.
Armado com a generosidade de Robin dos Bosques, os

poderes de sedução de Sherlock Holmes e o charme de Don
Juan, Arsene vai necessitar de todos esses talentos e muito
mais quando a sua notoriedade o colocar na pouco invejável
posição de principal suspeito numa série de arrojados roubos
e assassinatos a sangue frio.

Uma adaptação de A Condessa de Cagliostro, de Maurice
Leblanc, Arsene Lu-
pin começa com a idíli-
ca infância do herói,
em 1884, e termina no
início de 1914, onde os
seus feitos heróicos
parecem apenas atra-
sar o golpe final que a
História deu nas famí-
lias da aristocracia.

A turbulenta histó-
ria do nosso herói leva-
nos das verdejantes
paisagens e das falé-
sias da Normandia,
com os seus mosteiros
e trovas sobre tesou-
ros escondidos, até um
dramático final no co-
ração da agitada Paris
da revolução industrial.

Associação dos estudantes
lusófonos da UQAM

Portugal, Brasil e Africa de língua portuguesa em honra
durante a Feira lusófona da UQAM – edição 2005.

Dia 17 Outubro, Montreal – A associação dos estudantes
lusófonos da UQAM tem o prazer de organizar a edição 2005 da
feira lusófona da UQAM. Esta feira apresentara durante três dias,
a riqueza da lusofonia no mundo. Ela se realizará de 22 ao 24 de
Novembro 2005, na agora do pavilhão Judith-Jasmin da Uni-
versidade do Quebeque em Montreal.

Durante três dias, a associação dos estudantes lusófonos da
UQAM apresentará a diversidade da lusofonia no mundo.
Apresentaremos Portugal, Brasil e a Africa lusófono, isto é, de
expressão portuguesa. Nós queremos fazer conhecer a cultura e
importância da lusofonia, a língua portuguesa como uma das dez
línguas mais faladas do mundo. O objectivo desta edição 2005 da
feira é mostrar os países fazendo parte da lusofonia e uma
apresentação geral desta cultura. Portugal será apresentado no
dia 22 de Novembro, seguira o Brasil no 23 de Novembro, em
colaboração com o CERB “Centre d’Études et de Recherches sur
le Brésil”, com um espectáculo de capoeira e de samba, e
finalmente a Africa lusófona no dia 24 de Novembro.

A associação dos estudantes lusófonos da UQAM foi fundada
oficialmente, no dia 15 de Outubro de 2004. O local da associação
é: pavilhão J-A de Sève (320 rua Sainte-Catherine) DS-3125.
Estamos disponíveis para mais informações, pelo correio
electrónico ael-uqam@hotmail.com, e o seguinte numero de
telefone (514) 987-3000 posto 1851.

Qual é a peça da mota que os alentejanos mais gostam?
O descanso.

Porque é que os alentejanos costumam dormir com o relógio
debaixo da cama?
Para acordarem em cima da hora.

O que é que está escrito na parte de baixo de uma garrafa
alentejana?
“Não abrir por aqui. Abrir por cima.”

Sabia Que...
Considerada a pedra preciosa mais rara do mundo, o amolite é

produto da fossilização do amonite, criatura pré-histórica que, há
65 milhões de anos no período Cretáceo, abundava nos mares que
então cobriam a região actual de Alberta no Canadá ocidental.
Esta pedra goza de muita popularidade junto dos povos orientais,
mais especificamente dos seguidores do Feng Sui, filosofia chinesa
que se dedica ao estudo do fluxo e irradiação de energias de
acordo com os conceitos budistas. Com propriedades cromáticas
que abarcam as sete cores da luz, o amolite é para os Feng Suistas
a Pedra da Prosperidade, trazendo ao seu dono bem-estar
espiritual, mental e material. Explorada ao longo dos séculos
artesanalmente pelos índios da região pelas suas propriedades
mágicas, o amolite é actualmente extraído industrialmente em
Alberta da única mina de género no mundo.

Existe na Austrália e Tasmânia um anfíbio mamífero e ovíparo
(põe ovos). O ornitorrinco dispõe de pelo, patas com membranas
entre os dedos e um bico que se assemelha ao de um pato.

A altitude do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo,
aumenta uns milímetros por ano devido ao efeito de forças
geológicas.

O primeiro alpinista a alcançar o seu cume (cerca de 8, 850m
acima do nível do mar) foi o neozelandês, Edmund Hillary em 1953.

A primeira mulher a lograr esta façanha foi a japonesa Junko
Tabei em 16 de Maio de 1975.

O primeiro português foi João Garcia em 18 de Maio de 1999, mas
a aventura resultou na perda das pontas dos seus dedos e na
reconstrução do nariz!

A população da cidade de Toronto no Canadá no ano de 1850 era
de 30 000, e deveriam ser muito felizes, pois a venda de bebidas
alcoólicas era feita por 152 tavernas e 206 cervejarias.

O primeiro divórcio no Canadá ocorreu no ano 1750 na cidade
de Halifax.

Pierre Elliot Trudeau foi o único primeiro-ministro do Canadá
a contrair matrimónio enquanto ocupava aquele cargo.

Um bacalhau com 7 libras de peso (3.8 kg) pode produzir 7
milhões de ovos de uma só vez.

Catarina de Bragança, além de ter sido responsável pela
introdução do chá nos costumes do povo britânico, também
apresentou o garfo à corte inglesa.

D. Afonso IV e não D. Fernando, mandou construir as Muralhas
Fernandinas da Cidade Invicta, como a sua designação poderá
indiciar. Este último apenas completou a obra afonsina de 40 anos
iniciada em 1336.

É um instrumento útil cujo tamanho encontra-se,
normalmente, na gama dos 15 e 20cm de comprimento.
O seu funcionamento é apreciado por membros de ambos os
sexos.

Encontra-se normalmente pendurado ou apoiado pronto para
acção instantânea.

É caracterizado por um tufo de coisas peludas numa ponta e
por um pequeno buraco na outra, embora hoje em dia o buraco
tenda desaparecer.

Quando em uso, é inserido, quase sempre de boa vontade,
algumas vezes, devagar, outras rapidamente, dentro de um
orifício quente e húmido onde é empurrado em movimentos
sucessivos para dentro e para fora várias vezes, algumas das
vezes mais rapidamente e por vezes acompanhado por
movimentos do resto do corpo.

Alguém que esteja a ouvir, reconhecerá certamente o som
rítmico e pulsante, resultado dos movimentos bem lubrificados.

Quando finalmente removido, normalmente deixa para trás
uma substância esbranquiçada, fresca e pegajosa, que
normalmente pode ser removida das superfícies exteriores do
orifício e também do próprio instrumento.

Depois de tudo acabado e do fluir dos líquidos ter parado, o
instrumento é devolvido à sua posição, livre de descanso.

Já pensou?
Já sabe que instrumento é esse?
Como já deve ter adivinhado, a resposta a esta pergunta nada

mais é do que...

R:A sua escova de dentes...

Advinha

No domingo passado no Colégio St-Stanislas em Outremont,
Alexandre Da Silva, 7 anos, com a cintura amarelo, ganhou o
terceiro lugar em combate.

Além disso, Sarah Da Silva, 10 anos, e cintura castanha,
mereceu-se um primeiro lugar em kata e um primeiro lugar em
combate. Esta competição era organizada pelas Escolas Lamarre
de estilo Kyokushin.

Conselhos:
Beba moderadamente, mesmo que em grandes quantidades.
Não funcionou da primeira vez? Desista de saltar de pára-quedas.
Não se ache horrível pela manhã. Acorde ao meio-dia.
Nunca se deve bater num homem caído, a não ser que se tenha
a certeza que ele já não se levantará.
Evite uma vida sedentária: beba água!
Evite acidentes: faça de propósito!
Se não pode vencer o inimigo, corra!
Não deixes a escola interferir na tua educação!
Poupa no papel higiénico, usa os dois lados!
A escola é de todos: estraga a tua parte.
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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

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

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

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

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

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

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

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

[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
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

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

†

†

†

Abílio Arruda
1940 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Novembro de 2005,
com 65 anos de idade, Abílio Arruda, natural da Ribeira
Quente, São Miguel, Açores, esposo de Maria Amaral.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Manuel António
(Linda Girolamo), Jason (Isabel Martins) e Jerry; seu
neto Manuel António; seus irmãos Manuel (Libania
Gonçalves), Diodato (Estrela de Couto) e João (Salomé
Vieira); sobrinho (a)s, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, 14 de Novembro, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o mausoléu Padre Pio, no cemitério
Repos St-François d’Assise onde foi a sepultar, em cripta.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Helena Sousa

Gilda Rebelo Bento
1948-2005

Faleceu em Montréal, no 12 de Novembro de 2005,
com 57 anos de idade, Gilda Rebelo, natural de
Gorriana, São Miguel, Açores, esposa de Urbano
Bento.
Deixa na dor seu esposo, Paulino, Nelita (Nelson
Tavares); seus irmãos José, António e Carlos, e seus
cônjuges respectivos, sua cunhada Maria Pacheco,
sobrinho (a)s, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar ontem, 15 de Novembro, na igreja St-Vincent Ferrier,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o mausoléu St-Martin, onde foi a
sepultar, em cripta.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† Maria José Aguiar
1923 – 2005

No passado dia 7 de Novembro de 2005, faleceu em
Montreal, com a idade de 82 anos a Sra. Maria José
Aguiar, natural de Ginetes, São Miguel, Açores, viúva
do Sr. Mackenzie King Mclean.

Deixa na dor os seus filhos, Dalio (Georgina Cabral),
Belmira (Altino Botelho), Manuela (Fernando Teixeira),
João (Maria do Céu); seus netos, Jeff, Jessica, Velina,
Kevin (Sacha), Garry, Rafaela, João Paulo, Ana, Paulino
e Victor, seus sobrinhos (as), primos (as), assim como
muitos outros familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja da Missão Santa Cruz,
presidida pelo Rev. Padre Laurensius Ruba e animada em cânticos pela Sra.
Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Cemitério Last Post Fund, onde foi a sepultar ao lado do seu esposo,
descansando os dois para a eternidade.

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

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
                                           

MAGNUS POIRIER inc.
6520, rua St-Denis, Montréal

Director :José Teixeira
Tel : 514-727-2847

Faleceu em Chomedey, Laval, no 9 de Novembro de
2005, com 81 anos de idade, Helena Sousa, natural
de Santo Espírito, Santa Maria, Açores, esposa do já
falecido José Moura.
Deixa na dor seus filhos Lurdes (José Grota), Lídia
(Angelo Sousa), Laureta (Guy Palanquette), António
(Gloria Cabral); seus netos Nancy, Cindy, Alex,
Tommy, Tania, Melissa e Bianca e seus cônjuges
respectivos; seus bisnetos Brianna e Andrew; sua irmã Maria da Luz,
sobrinho (a)s, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar sábado, 12 de Novembro, na igreja Nossa Senhora
de Fátima, em Laval, seguindo depois o cortejo fúnebre para o mausoléu
St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que,
por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar
por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-
Hajam.

† Jean (João) de Menezes
1939 – 2005

Faleceu em Boucherville, a 14 de Novembro de 2005,
após uma longa luta contra o cancro, com a idade de
66 anos, Jean (nascido João) de Menezes, proprietário
de Serres Primavera, natural de São Roque, São
Miguel, Açores, esposo de Mariette Chartrand.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Josée (Ian
Clark), Isabelle (Pierre Tremblay), Chantal (Richard
Moore) et Jean-Nicolas (Mélanie Gouveia); seus
netos Samantha, Benjamin, Vincent, Félix, Justyn e
Shawn, assim como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Complexe Funéraire Pierre Tétrault Inc.
549, Samuel-de-Champlain
(ao este de Montarville
Saída 19 da auto-estrada 132)
Boucherville
O velório de defunto realizar-se-á hoje, 16 de Novembro, das 14h às 17h,
e das 19h às 22h e amanhã, quinta-feira, das 12h às 13h30. Seguir-se-á o
funeral, às 14h, na Igreja Sainte-Famille, situada no 560, Marie-Victorin, em
Boucherville.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

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

† Marcelino Fernandes
1926 - 2005

Faleceu ontem, 15 de Novembro de 2005, em
Montréal, com 79 anos de idade, Marcelino
Fernandes, natural de Toûvedo, Ponta da Barca,
Portugal, esposo de Aurora Fernandes.
Deixa na dor sua esposa, seu filho Joaquim
Fernandes, sua neta Tracy Fernandes, cunhada(o)
s, sobrinha(o)s, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Pedro Alves
O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira, das 19h às 22h, e amanhã,
a partir das 8h30. Seguir-se-á o funeral, às 10h, na Missão Santa Cruz. O
corpo será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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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

EMPREGOS

Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

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

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

ALUGA-SE

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

Procura-se senhora portuguesa para
cuidar de senhora idosa. Da sexta-
feira ao domingo a noite em Lasalle.

Leonor  (514) 738-1892

Imóvel, não fumador, (112 condos),
em Ile des Soeurs (Montréal), procura
casal, residente, para tomar conta do
imóvel. Apartamento 3 1/2 e
estacionamento interior fornecidos.
Experiência prévia em co-propriedade
uma vantagem. Enviar C.V. por
fax, em francês ou inglês:
(514) 769-5821, ou por email:
autogestion@verrieres.ca

DIVERSOS
Fazem-se rissóis para festas e
recepções. (514) 717-8772

Banco Central Europeu
Aponta para Subida das Taxas
As mais recentes declarações dos vários responsáveis do Banco Central
Europeu têm apontado para um mais rápido início do ciclo de subida das
taxas de referência. Com efeito, na última conferência de imprensa,
realizada em 3 de Novembro, o Governador Trichet disse que não havia
nenhum compromisso do BCE relativamente à necessidade de pré-
anunciar uma subida das taxas de referência e que a autoridade
monetária estava preparada para agir a qualquer momento, se e quando
necessário.
Neste contexto, os mercados financeiros leram uma maior disponibilidade
do BCE para que o ciclo de subida das taxas de referência se iniciasse
ainda em 2005, estando atribuída uma probabilidade quase 80% a uma
subida de 0.25%, para 2.25%, na reunião a ter lugar no dia 1 de Dezembro.
Mas os mercados antecipam igualmente que o ciclo prossiga em 2006,
com mais duas subidas antecipadas até ao final de Dezembro desse ano,
quando a taxa de cedência de fundos do BCE poderia fechar em 2.75%,
face ao actual mínimo histórico de 2.0%.
Uma dessas subidas poderia ocorrer logo no início do ano, no primeiro
trimestre, enquanto a segunda subida teria lugar só no segundo
semestre, possivelmente no final do verão.
As razões para a subida foram explicitadas pelo Governador Trichet. Os
vários indicadores económicos e financeiros que servem de base à
análise do BCE têm vindo a evoluir de forma mais favorável, em termos
de crescimento económico, e no sentido de maior risco de aceleração
da inflação.
Ao nível do crescimento económico, além dos dados de confiança dos
empresários, e também dos consumidores, de que já demos conta em
“Comentário” anterior, surgem os primeiros dados efectivos de actividade,
igualmente a surpreender em alta. Destaque, para o PIB da França,
relativo ao terceiro trimestre de 2005, que registou um crescimento de
0.7%, face ao trimestre anterior (quando tinha crescido apenas 0.1%).
Os detalhes ainda não foram divulgados, mas outros indicadores
parcelares de actividade já conhecidos apontam para uma mais significativa
recuperação do consumo das famílias, em parte devido a uma correcção
dos preços dos combustíveis e, mais importante, a uma descida do
desemprego.
Ao nível dos riscos para a estabilidade dos preços, o BCE vê com
preocupação a estabilização da inflação em torno de 2.5%, embora uma
parte significativa da recente aceleração decorra dos elevados preços
do petróleo. Excluindo esta componente, a inflação tem permanecido
controlada, no mínimo de 1.4%. O risco, segundo o BCE, é de que o
petróleo permaneça próximo dos actuais níveis em 2006 (é o cenário
implícito nos mercados de futuros sobre o crude), o que teria implicações
sobretudo ao nível da confiança dos agentes económicos. No caso dos
consumidores, as expectativas de inflação têm vindo a aumentar, o que
gerar exigências de aumentos salariais mais elevados, no preciso
momento em que na Alemanha tem início um novo processo de
negociações. O maior sindicato da Alemanha está a pedir uma actualização
dos salários de 4.0%.
Outros indicadores de riscos inflacionistas prendem-se com o crescimento
do crédito, que cresce 8%, em termos anuais, o ritmo mais forte em cinco
anos. Parte dessa aceleração deriva do forte dinamismo do mercado
imobiliário, em alguns países onde o crédito hipotecário é realizado com
base em taxas de juro variáveis, mas há igualmente uma aceleração do
crédito pessoal e do crédito a empresas. Tratam-se de duas variáveis
mais cíclicas e que melhor reflectem a confiança dos consumidores e
dos empresários quanto à evolução da actividade económica.
Embora a probabilidade associada pelos mercados a uma actuação, em
termos de subida das taxas de juro já em Dezembro seja elevada,
existem opiniões de que é ainda relativamente cedo e de que o BCE
deveria aguardar por dados adicionais sobre o crescimento económico
no segundo semestre de 2005. Uma parte destes indicadores, sobretudo
relativos já ao quarto trimestre do ano, serão conhecidos em Dezembro
e início de Janeiro de 2006, o que daria um maior conforto para que a
primeira subida tivesse lugar apenas na reunião de 12 de Janeiro de 2006.

Euro-dólar em Mínimos de 2 Anos
O euro cotou, na última semana, próximo de 1.17 dólares por euro,
a cotação mais fraca do euro em dois anos. Com efeito, o euro
chegou a cotar abaixo do anterior mínimo de 1.176, registado em
Abril de 2004.
Dado que este  movimento ocorre  num momento em que as
expectativas de subida das taxas de referência na Europa têm
vindo a aumentar, teremos que analisar a evolução da taxa de
câmbio na óptica do dólar norte-americano.
Com efeito, verifica-se que ao longo dos últimos meses, o dólar
retomou uma tendência de apreciação quase generalizada, face
às principais moedas. O índice de taxa de câmbio efectiva, que
pondera, pelo peso no comércio externo dos EUA, as principais
taxas de câmbio, está num máximo de mais de 12 meses. Face
ao iene japonês, por exemplo, o dólar cota igualmente no nível
mais elevado desde Setembro de 2003.
A explicação para esta evolução reside em dois factores. Por um
lado, os dados económicos mais recentes continuam a sinalizar
um maior  c resc imento  da  ac t iv idade,  em te rmos abso lu tos ,
atendendo ao choque constituíram os furacões Katrina e Rita, e
em termos relativos. No terceiro trimestre de 2005, a actividade
cresceu 3.8%, que compara com cerca de 1.3% antecipados para
a zona euro, com um forte dinamismo do consumo privado.
Por outro lado, e em consequência do mais forte crescimento,
também nos EUA aumentaram as expectat ivas de subida das
taxas de referência pela Reserva Federal. No dia 1 de Novembro,
a Reserva Federal subiu as taxas em mais 0.25%, para 4.0%, e
mantém o discurso basicamente inalterado, o que indicia que não
considera estar ainda relativamente próximo do máximo das taxas
de  re fe rênc ia .  Em consequênc ia ,  os  mercados  f i nance i ros
antecipam mais três subidas de 0.25% a ocorrer até meados de
2006.
Nos EUA, existe ainda uma maior procura pontual de dólares,
devido a legislação que beneficia, do ponto de vista f iscal, o
repatriamento de lucros que tenha lugar em 2005. Este efeito
acresce, deste modo, ao diferencial de taxas de juro.
No entanto, as condições de médio prazo continuam a revelar
alguns factores de risco, nomeadamente devido ao facto de o
défice externo permanecer próximo de máximos históricos e ser,
deste modo, um risco para uma nova fase de depreciação do dólar.

514.277.7778      MEMORIA.CA

Padaria e pastelaria à venda, com
mais de 40 anos de serviço. Mais de
$300 000 em equipamentos.
Rendimento e vendas: mais de $1
milhão por ano.
Preço $ 650 000.
Para informações, telefonar para o

(514) 867-2260

Procuramos costureiro(a) com
experiência, para alterar roupa. Para
os sábados, em Laval.

(450) 625-1556

Precisa-se senhora para limpeza de
casa, para as segundas, quartas e
quintas-feiras. Com experiência em
limpeza de casas e para engomar.
Deve falar inglês.

(514) 490-0087

Precisa-se de padeiro. Início de
trabalho às 16h30.

(514) 522-4115

Clube Mount-Royal
Precisa-se empregado de mesa
com alguma experiência e que fale
um pouco de francês e inglês, que
seja honesto e trabalhador.
Oferecemos boas condições de
trabalho e excelentes vantagens
sociais.

Para informações,
comunicar com João

Fonseca pelo telefone
(514) 842-5454, ou pelo

fax (514) 849-9605.

Precisa-se costureiro (a) para
lavandaria em Longueuil, para
pequenos consertos e para atender
ao balcão.

(514) 246-9895

Aluga-se 3 1/2. Livre em Dezembro
ou Janeiro. $480 por mês. Situado na
Rosemont. Sítio tranquilo.

(514) 328-8740

Resto-café situado em Côte-des-
Neiges procura pessoal para trabalhar
na cozinha e servir ao balcão.Com
experiência.

(514) 992-8224

Precisa-se de senhora para tomar
conta e limpar uma casa. Tempo
inteiro (segunda à sexta-feira).
Nenhuma criança para guardar. Deve
ter experiência e ser honesta.
(514) 886-1021, (514) 738-3901,

(514) 738-5241

VENDE-SE

Precisa-se de um trabalhador para a
cozinha com ou sem experiência
num restaurante bem conhecido na
comunidade

(514) 240-3912
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Sporting-Santos, 5-3:
Atacantes mostram serviço

Vítor Almeida Gonçalves

Silva (2), Deivid e Pinilla puxaram dos galões e
contribuíram para a vitória num espectáculo que
entusiasmou os emigrantes

Uma autêntica chuva de golos – oito – coloriu a vitória do Sport-
ing em Toronto sobre o Santos em amigável relativo à
transferência de Deivid. Em jogo de loucos, Paulo Bento fez
alinhar os jogadores menos utilizados e viu os avançados suplentes
contribuir decisivamente para o triunfo alcançado.

Paulo Bento aproveitou a partida para fazer experiências.
Manteve o 4x4x2 e inovou com a colocação de André Marques a
central ao lado de Polga. O reaparecimento de Tiago foi outra das
novidades, assim como a utilização da dupla Deivid/Pinilla na
frente. No centro, Luís Loureiro jogou na posição de Custódio,
admitindo-se mesmo que seja o titular em Penafiel por lesão do
internacional sub-21.

Apesar da macieza do adversário brasileiro, a equipa técnica
afinou processos. O Sporting praticou um futebol articulado com
boas trocas de bola a meio-campo, sector onde Carlos Martins e
Nani – este muito aplaudido – mexiam os cordelinhos e nunca
deixou de procurar os flancos, principalmente o direito.

Como consequência desse maior ascendente, Deivid apareceu
a facturar de cabeça perante a sua antiga equipa ao 22’,
correspondendo a um pontapé de canto apontado por Wender.
Era o corolário lógico daquilo que se passava dentro do terreno e,
ainda antes do intervalo, Mauricio Pinilla, bem colocado na
grande área, aumentou a contagem, atirando para dentro da
baliza em recarga a um potente remate de Nani ao poste da baliza
do Santos.

Mexidas
Na segunda metade, Paulo Bento efectuou alterações na equipa

sem, no entanto, alterar a estrutura inicial. Nélson substituiu
Tiago na baliza e o regressado Edson rendeu Paíto no lado
esquerdo da defesa.

O jogo recomeçou da pior maneira para os leões. Na primeira
jogada, Élton aproveitou um espaço vazio à entrada da área para
desferir uma “bomba” que só parou dentro da baliza de Nélson.
O pesadelo continuou: aos 56’,Alexandre empatou de penalty,
depois de um erro do árbitro. Nélson parece acusar os golos e
poucos minutos depois é André Marques a evitar o 2-3.

O Sporting reagiu bem ao ímpeto inicial do Santos e repôs a
normalidade. Silva, por duas vezes, e Polga depois fixaram o
resultado.

Gala da CDP: José Peseiro eleito
treinador do ano

José Peseiro foi eleito o melhor treinador do ano, arrecadando
o prémio atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal, no
âmbito da sua 10.ª Gala, realizada no Casino do Estoril.

O treinador, que já no decurso desta temporada abandonou o
comando técnico do Sporting, viu distinguida a campanha que os
«leões» realizaram na época transacta, durante a qual atingiram
a final da Taça UEFA, tendo ainda discutido a conquista do título
nacional até às derradeiras jornadas.

«Estou muito orgulhoso e satisfeito. É sempre importante
receber um prémio, ainda para mais quando sabemos que fazemos
as coisas com profissionalismo e dignidade», referiu em
declarações à Sporttv, acrescentando: «É o reconhecimento do
mérito que o Sporting teve no ano passado, ainda que sem títulos.
Fizemos algo de marcante para a história do clube».

Abordando os dias conturbados que viveu em Alvalade, e
questionado sobre uma eventual relação conflituosa com alguns
jogadores, José Peseiro negou que tal fosse verdade, explicando
o porquê de a equipa não ter produzido o desejado. «A envolvência
impedia que os jogadores mostrassem o seu valor. Eu não queria
que eles continuassem o seu dia-a-dia a jogar menos do que
sabiam», explicou. Quanto a Paulo Bento, seu sucessor no
comando técnico dos «leões», Peseiro diz ter «boa imagem» do
actual treinador do Sporting. «Tudo vai fazer para ter sucesso.
Que tenha a paz e a tranquilidade que eu, mesmo em momentos
de sucesso, não consegui ter», desejou. No que ao futuro diz
respeito...: «Estou lendo e escrevendo. Quero reflectir sobre a
minha actividade, para saber onde errei e onde posso melhorar».

Surpresa nos prémios para melhores atletas do ano
Muitos esperariam que fosse o jovem médio do Sporting, João

Moutinho, ou o piloto de Fórmula 1, Tiago Monteiro (que já assinou
pela Midland, confirmando um lugar no «circo» da próxima
temporada), a arrecadar a distinção de melhor atleta masculino
do ano... Puro engano. O galardoado foi José Veras, praticante de
pára-quedismo, que não escondeu a surpresa por ter sido o
escolhido. No que diz respeito à vertente feminina, a escolha recaiu
na jovem nadadora Diana Gomes, que tem colocado Portugal no
primeiro lugar do pódio, nas mais diversas competições realizadas
por esse Mundo fora. No mais, e numa extensa lista de
distinguidos, destaque para a distinção a Luiz Felipe Scolari, que,
na pessoa do seu filho, recebeu o prémio relativo à Personalidade
do Ano, no futebol. «É uma honra e uma grande satisfação receber
este prémio que quero partilhar com as pessoas que todos os dias
trabalham comigo. Este prémio que me foi atribuído é fruto de um
trabalho colectivo, pelo que deve ser partilhado por todas essas
pessoas», disse Scolari ao site oficial da Federação.

GUARDIÃO ASSUME O ERRO

Bruno Vale: «Ainda não sei
bem o que me aconteceu»

Bruno Vale recebeu a bola de
José Castro e... golo. Tudo
rápido, com o guarda-redes a
olhar, acto contínuo, para a
chuteira. Não, não estava fura-
da. Foi um erro e Bruno Vale
assumiu-o sem desculpas.

“Não há volta a dar, foi um
erro e prejudiquei a equipa.
Ainda não sei bem o que me
aconteceu”, comentou. O se-
leccionador defendeu-o na
conferência de imprensa e
Quaresma dedicou-lhe o golo.
Mas aos 11', num ataque de
Portugal, José Castro olhara

para a sua baliza de modo a
incentivar o azarado guarda-
redes. Também ao intervalo
todos se uniram para o con-
fortar.

“Tenho um orgulho enorme
em fazer parte deste grupo.
Todos procuraram ajudar-me
e ainda bem que o resultado
não é negativo. O espírito que
reina entre nós é bom e foi com
a sua força que recuperei para
estar presente quando na parte
final a Suíça procurou a todo o
custo o golo da vitória”, ana-
lisou.

Hugo Viana saiu com queixas
na coxa esquerda, mas no final
desvalorizou-as por completo.
O médio do Valencia estava
zangado com a arbitragem. “O
jogador suíço entrou sobre
mim com o pé em riste. Era
falta e talvez até ‘penalty’.
Infelizmente, já não é a primeira
vez que na Suíça os árbitros
deixam algumas coisas por
marcar”, lamentou, confiante
de que no Bessa tudo será
diferente: “Só acreditamos na
passagem à fase final.”

Madaíl: «Ricardo merece ser acarinhado»
Gilberto Madaíl saiu em de-

fesa de Ricardo, um pouco à
semelhança do que fez Luiz
Felipe Scolari na conferência
de imprensa que se seguiu ao
jogo com a Croácia.

“Se existe um ‘lobby’ contra
Ricardo? Essa é a opinião do
seleccionador. O que penso é
que o Ricardo merece ser a-
poiado e acarinhado”, afirmou
Gilberto Madaíl à partida para
a Belfast, onde a Selecção Na-
cional joga amanhã com a Ir-
landa do Norte.

Segundo o líder federativo,
Portugal vai disputar este jogo,

como resposta a um pedido
antigo. “Analisámos e penso
que este é o momento opor-
tuno, sendo uma honra par-
ticipar na comemoração do 125º
aniversário da federação irlan-
desa”, explicou.

“Vai ser um bom teste, frente
a um conjunto que bateu recen-
temente a Inglaterra”, pros-
seguiu Madaíl, não deixando
porém de lamentar o facto de a
selecção portuguesa não ter
ido ao Dubai, como chegou a
estar previsto, por uma questão
de patrocínio. “À última hora, a
Nike substituiu-nos pelo Brasil”,
explicou o dirigente português.

Quanto ao jogo de Março, o
último de preparação para o
Mundial antes do estágio final,
que deve contemplar mais dois,
Madaíl afirmou existirem “di-
versas hipóteses” a ser ana-
lisadas.

“Se vai ser em casa ou fora?
Depende da equipa. Se for
frente uma grande equipa, em
termos de nome, preferimos
jogar cá, mas, se isso não acon-
tecer, poderá ser fora”, disse o
presidente da FPF, adiantando
que a visita à Croácia só acon-
tecerá após o Mundial.

Ricardo Oliveira pára seis
meses. O internacional brasileiro
Ricardo Oliveira, do Bétis, vai
submeter-se, na próxima segunda-
feira, a intervenção cirúrgica para
debelar a grave lesão no joelho direito,
ficando arredado dos relvados durante
seis meses e não quatro como se
previa

«Seria frustrante não irmos
ao Europeu» (Hugo Viana).
Depois de onze jogos sem perder,
Hugo Viana não esconde que seria
«frustrante» se a Selecção Nacional
sub-21 falhasse o apuramento para o
Europeu. O nulo é suficiente para a
equipa das quinas no jogo decisivo do
«play-off», com a Suíça, mas o médio
assegura que o objectivo é a vitória

Bétis quer Maxi López. O
avançado argentino Maxi López,
pouco utilizado no Barcelona, é um
dos atletas mais cobiçados na Liga
espanhola. Desta feita, é o Bétis a
manifestar interesse em poder contar
com o jogador até final da época.

Helguera promete vaias
para Etoo iguais às que Figo
recebia em Camp Nou. O jogo
grande da próxima jornada da Liga
espanhola reserva o embate entre
Real Madrid e Barcelona. O central
dos «merengues», Iván Helguera,
assegura que Samuel Etoo vai ser tão
assobiado como Luís Figo o era
quando, com a camisola do Real,
visitava o Camp Nou.

Luís Castro quer pontuar
com o Sporting. O técnico do
Penafiel assumiu hoje que a sua
equipa irá tudo para fazer para pontuar
na partida de domingo em que recebe
a visita do Sporting, em jogo para a
11.ª jornada da Liga

Inglaterra pondera candida-
tura ao Mundial 2018. A
Federação Inglesa de Futebol e o
governo inglês estão a analisar a
hipótese de apresentarem candidatura
para o Mundial2018.

Derlei partilha da opinião de
Maniche. O avançado luso-bra-
sileiro, do Dínamo de Moscovo,
assumiu hoje que partilha da mesma
opinião do colega Maniche, ao assumir
que o campeonato russo é de fraca
qualidade e que o próprio clube
apresenta algumas falhas a nível
estrutural.

Sagnol pode estar a caminho
da Juventus.  O internacional
francês Willy Sagnol, com contrato
com o Bayern de Munique válido até
Junho de 2006, pode estar de saída
para a Juventus.

Recoba confiante na qualifi-
cação da Uruguai. O internacional
uruguaio, do Inter, defende que é um
«direito divino» a selecção uruguaia
marcar presença na fase final do
Mundial2006, isto numa altura em
que vai jogar a segunda-mão frente à
Austrália, depois de ter vencido pela
margem mínima o jogo da primeira-
mão.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 de Novembro 2005
Play-off Europeu sub21

   Portugal             Irlanda
                             do Norte

Selecção Nacional

1      -      1
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FÓRMULA 1

Tiago Monteiro renova
com a Midland F1

Hélder Dias
 Finalmente, a notícia que

todos esperávamos tanto impa-
cientemente, acabou por ser
confirmada depois de uma
maratona de negociações. TIA-
GO MONTEIRO, defenderá
desde então as cores da MID-
LAND F1 na próxima época
2006, fazendo assim equipa com
o ex-piloto da Minardi,
Christijan Albers.

Sabíamos do bom de-
senrolar das negocia-
ções através dos nossos
contactos em Portugal,
mas... confessamos que
estávamos com um e-
norme receio que o
pacto com a Midland
não se concretizou, o-
lhando ao vasto leque de bons
pilotos que lutavam pelo único
lugar vago na equipa Cana-
diana. Mas Alex Shneider prefe-
riu continuar com Tiago Mon-
teiro, o qual se revelou uma
surpresa na época transacta,
conseguindo totalizar 7 pontos
graças à sua subida ao pódio no
Grande Prémio dos Estados
Unidos e ao oitavo lugar em
Spa-Francorchamps, na Bél-
gica. Tiago foi também eleito o
melhor “rookie” do ano 2005,
terminando 18 das 19 corridas
em que participou, surpre-

endendo todos os pilotos em
quilómetros percorridos em
provas. “Estou muito conten-
te... uma vez as rigorosas nego-
ciações terem terminado em bem
e eu ter assinado pela Midland,
por mais um ano... estou conven-
cido que em 2006 estaremos mais
próximo das equipas de ponta e

estou, como é evi-
dente, ansioso para
começar os testes,
que terão início a 7
de Dezembro, em
“Jerez de La Fron-
tera”. Estarei em
pista três dos cinco
dias de testes, mas o
novo pacote aero-
dinâmico só estará

disponível em Janeiro. Com este
novo “package”, estou conven-
cido que iremos dar um grande
passo em frente” dizia Tiago
Monteiro. E, continuando, o
simpático piloto do Porto agra-
deceu o convite da Frank Wil-
liams, formulado para fazer
parte da sua equipa, isto na
qualidade de terceiro piloto.
“Olhando à minha idade, é pre-
ferível ser piloto a tempo inteiro
que terceiro piloto na Williams”
concluía Tiago. Resta-nos ago-
ra desejar ao Tiago as maiores
felicidades para 2006.

DEZ JORNADAS-Ilusões & desilusões
 DEZ jornadas, menos de um terço de campeonato

disputado. Hora certa para o primeiro (curto) balanço.
Surpresa na liderança isolada do Sp. Braga, surpresa também
na fantástica entrada em cena do Nacional.

FC Porto, Benfica e Sporting ainda há quem das expectativas
criadas no início da temporada, V. Guimarães e Belenenses,
sobretudo estes, muito abaixo daquilo que se esperava. Entre
ilusões e desilusões, aqui ficam os pontos interessantes de um
campeonato que promete ser bem competitivo. A exemplo, aliás,
da temporada passada...

Sp. Braga, a sequência do final de 2004/05 — Nas duas
últimas temporadas, o Sp. Braga estava bem abaixo na
classificação. Agora, em apenas um ano, saltou do 7.º lugar à 10.ª
jornada para a liderança isolada, ganhando nada menos de sete
pontos em relação a 2004/05 e cinco comparativamente a 2003/
04. Não será de espantar, no entanto, se nos recordarmos do último
terço do campeonato passado, quando a equipa já então liderada
por Jesualdo Ferreira andou até bem perto do fim na luta pelo
título. Esta liderança isolada, sendo surpresa, é mera sequência
do brilhante final de 2004/05.

Brilhantismo do Nacional — Nada menos de dez pontos é a
diferença entre o Nacional de 2004/05 e o Nacional de 2005/06:
21 pontos agora contra 11 pontos há um ano. Que palavra exprime
melhor este aumento de rendimento? Talvez brilhantismo. A
diferença está, sobretudo, na defesa: há um ano 14 golos sofridos,
agora apenas quatro. Palmas, pois, para Manuel Machado e a
defesa nacionalista.

V. Setúbal, em grande — Ok, os vitorianos ganharam, há
escassos meses, a final da Taça de Portugal, batendo o campeão

nacional Benfica. Porém, com novo treinador, novos jogadores e,
sobretudo, muita instabilidade financeira, alguém pensaria que a
equipa treinada por Norton de Matos estaria, à 10.ª jornada, no 6.º
lugar com 17 pontos, exactamente os mesmos 17 pontos do Sport-
ing? E que tal apenas três golos sofridos em dez jornadas?

Ainda são só três os grandes? — FC Porto, Benfica e Sporting
estão nos cinco primeiros lugares mas continuam a dar mostras
e alguma insegurança competitiva. É natural que, com o decorrer
da prova, a situação melhorou mas, para já, quase podemos dizer
que não existem três grandes, antes quatro ou cinco. A maior
desilusão é o Sporting ou, antes, a sua defesa: com nada menos de
14 golos sofridos, apenas Belenenses (15), V. Guimarães (15) e
Penafiel (18) têm piores registos. O Benfica tem o melhor ataque
da prova, enquanto o FC Porto tem uma equipa bem mais
equilibrada: marca um pouco menos que o Benfica, sofre um pouco
menos, mas tem mais três pontos. Até agora, os três grandes têm
provado ser, apenas, equipas de média dimensão. A exemplo, aliás,
de grande parte da temporada passada.

V. Guimarães e Belenenses são as grandes desilusões —
Minhotos e lisboetas partiram para a prova com altas expectativas
mas, até agora, são as maiores desilusões da prova, ambos abaixo
da linha-de água. Há um ano, não estando em plano brilhante,
estavam bem melhor. Maior estranheza, ainda, para a equipa
liderada por Jaime Pacheco. Bem razoável nível na UEFA, enorme
mediocridade no campeonato.

Poucas goleadas — Em 90 jogos disputados, apenas por duas
vezes uma equipa marcou mais de três golos: o Benfica ao U.
Leiria (4- 0) e o Boavista ao Paços Ferreira (4-1). Sofrível...

O estado da crise em Portugal
A crise é geral. Numa altura em que o mundo vive numa pro-

funda crise financeira, os clubes portugueses não passam ao lado
do momento. A situação atinge casos alarmantes: há clubes à beira
da falência, há jogadores a reclamar salários em atraso, há quem
passe fome e as dívidas acumulam-se em cima da mesa. O futebol
nunca esteve tão perto de bater no fundo.

Mais mediática tem sido a situação do V. Setúbal, vencedor da
Taça de Portugal, que participou nas competições europeias
licenciado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) junto da
UEFA. Ou seja, segundo a FPF os sadinos preenchiam os requisitos
necessários, quando os problemas financeiros já se arrastavam há
algum tempo.

Perante um cenário que começou a ficar cada vez mais cinzento,
os jogadores ameaçaram com rescisões colectivas e o caso só não
ganhou proporções mais alarmantes porque os responsáveis do V.
Setúbal amenizaram os ânimos com cheques pré-datados.
Curiosamente, os resultados desportivos até têm sido bastante
interessantes para quem era apontado como um candidato à
descida face aos problemas internos.

Na Liga de Honra há outras situações dramáticas, surgindo o
Estoril e a Ovarense à cabeça de um pelotão que não consegue
disfarçar a falta de dinheiro explicada pela ausência de público dos
estádios. Os jogadores dos dois clubes ameaçam com rescisões
colectivas caso as respectivas entidades patronais não encontrem
uma solução imediata. Mas na Ovarense o caso já se arrasta desde
a época passada e as dívidas mantêm-se por liquidar mesmo em
relação aos futebolistas que já abandonaram o clube de Ovar.

Crise no Farense: o insustentável
esforço dos «miúdos»

O Farense passa por uma situação dramática que poderá acabar
com a desclassificação da equipa sénior no próximo fim-de-semana.
Impedido de inscrever jogadores, o clube de Faro tem-se feito
representar na Série F do campeonato da III Divisão pela equipa
júnior que tem acumulado os jogos do seu escalão, jogando ao
sábado e ao domingo. Uma situação desumana e insustentável que
se tem arrastado desde o início da época, mas que deverá
conhecer o seu desfecho brevemente. Com um passivo a rondar
os vinte milhões de euros, o clube que já representou o Algarve na
I Divisão está impedido de inscrever jogadores na equipa sénior
devido a um acumulado de dívidas a antigos jogadores e
treinadores que já ultrapassa os 500 mil euros. O prazo para a
inscrição de jogadores profissionais na federação termina esta
sexta-feira, mas essa possibilidade está afastada à partida pela
direcção do clube, uma vez que não foi encontrada a solução para
se saldar as dívidas.  Depois de duas faltas de comparência no início
do campeonato, a direcção recorreu à equipa de juniores para
evitar a desclassificação que uma terceira falta ditaria. Uma
solução de recurso que se foi prolongando, com os «miúdos» a
jogar aos sábados no respectivo escalão e aos domingos pelos
seniores na III Divisão. Com a direcção em silêncio, a situação
tornou-se insustentável com os pais dos jogadores a imporem como
limite o final do mês de Outubro para o clube encontrar uma
solução. Esta, apesar dos muitos projectos que passaram pelo
Estádio São Luís, nunca chegou, e no último fim-de-semana, os
juniores voltaram a fazer de «grandes», mais uma vez a título
excepcional (1-8 diante do Sesimbra).

Júnior de primeiro ano fracturou tíbia ao serviço dos
seniores

Um esforço sobre-humano para o reduzido grupo de miúdos de
17 e 18 anos. O plantel conta com vinte e dois jogadores, mas
quatro estão inactivos devido a recentes intervenções cirúrgicas.
Uma deveu-se a uma hérnia enguinal, outras duas já estavam
programadas devido fracturas no menisco, mas a última foi
provocada em plena competição sénior. Wilson Pereira, júnior de
primeiro ano, fracturou a tíbia no jogo com o Ferreiras, da 3ª
jornada, por sinal, na única vitória do Farense na competição (2-
0). A questão volta a colocar-se este fim-de-semana. A equipa de
juniores, terceira classificada no seu escalão, vai a Beja defrontar
o Desportivo local, líder da classificação com mais quatro pontos.
Uma vitória poderá embalar os algarvios para a luta pelo primeiro
lugar, num campeonato onde guardam legitimas aspirações. No
domingo, a equipa sénior, 16ª classificada da Série F, com sete
derrotas e uma vitória (3 golos marcados contra 30 sofridos)
deveria apresentar-se em São Bartolomeu de Messines para o jogo
da 9ª jornada, para evitar a desclassificação.

Treinador do Grémio diz que refor-
ço do F.C. Porto não é craque

Anderson, reforço do F.C. Porto, não está a ter vida fácil nos seus
últimos meses ao serviço do Grémio. O jovem brasileiro foi
bastante criticado pelo treinador Mano Menezes depois do último
jogo da equipa de Porto Alegre. «Quando se fala sobre o Ander-
son alguns têm chilique. Disse que o Anderson não é craque.
Craque é quem decide os campeonatos», disparou o técnico.

Menezes estava tão pouco satisfeito com a exibição do jogador
frente à Portuguesa (2-2) que o substituiu ao intervalo: «Não
preciso explicar porque faço isso ou aquilo. Quando se conversa
directamente e de forma sincera, as coisas são tratadas de forma
natural.»

No próximo sábado, o Grémio recebe o Santa Cruz na penúltima
jornada do torneio quadrangular da Serie B do campeonato
brasileiro. Se a equipa de Menezes vencer e a Portuguesa não
perder frente ao Náutico garante o regresso ao escalão principal.

2005-11-16.pmd 11/15/2005, 6:15 PM15



A Voz de Portugal, 16 de Novembro de 20051 6

2005-11-16.pmd 11/15/2005, 6:15 PM16


