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Mudança da Hora
Lembramos os nossos leitores de
que no próximo sábado, 30 de
Outubro, deverão recuar os relógios
de 1 hora. Entramos assim no período
da hora normal.
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Toneladas de explosivos desaparecem no Iraque
Alerta dado pela Agência Internacional de Energia Atómica
Cerca de 400 toneladas de explosivos convencionais, que podem ser utilizados
em mísseis clássicos ou nucleares, desapareceram de um depósito de armas no
Iraque que se encontrava sem vigilância, indicou hoje a Agência Internacional
de Energia Atómica (AIEA).

*A. Barqueiro
As eleições para a presidência dos
Estados Unidos estão à porta. A luta
entre democratas chefiados por
John Kerry e republicanos representados pelo actual Presidente
George W. Bush tem sido taco-ataco, não sendo possível vaticinar
quem vencerá a contenda, tão
próximos estão um do outro nos
resultados das repetidas sondagens
que têm sido publicadas.
O povo americano vai ser chamado a decidir sobre a personalidade
que irá dirigir a grande nação, na
certeza de que nenhum dos candidatos reune todas as condições para
um desempenho cabal dos mecanismos governativos, que devem
ser exigidos à maior potência bélica
e económica ao cimo da Terra.
Os debates entre os dois candidatos, levados a efeito nos canais
televisivos, deram uma ligeira vantagem ao democrata Kerry, que contesta a invasão do Iraque pelos
Estados Unidos, realçando a catástrofe dessa guerra sem solução, com
perdas de vidas e encargos financeiros incomensuráveis, que alteram a vida não só dos americanos
como a de todos os povos do globo.
George Bush atacou o Iraque na
perspectiva de descobrir e proceder
à destruição de armas de destruição
massiva, eventualmente escondidas

Doença grave
Hipoteca
Salário
Vida

Os serviços de informação da AIEA, sediados em Viena, confirmaram as
informações surgidas esta manhã no New York Times, segundo as quais o actual
governo interino iraquiano manifestou a sua inquietação por este desaparecimento junto à agência atómica .
O material desaparecido poderá ser utilizado para provocar a deflagração de
uma bomba nuclear , indicou à France Presse Melissa Fleming, porta-voz da
AIEA, que se manifestou preocupada com a possibilidade destes explosivos
“caírem nas mãos de terroristas”.
Segundo o New York Times, “a enorme instalação (de onde desapareceram
os explosivos), denominada Al Qaaqa, está referenciada como sob controlo
norte-americano, mas mantém-se como ‘terra de ninguém’, onde as pilhagens
ocorrem sem problemas”.

António Egas Moniz foi galardoado há 55 anos

Histórias do outro Nobel português
Clara Barata
A reacção do país ao anúncio do primeiro Nobel português,
em 27 de Outubro de 1949, foi de grande alegria e orgulho,
semelhante ao que aconteceu em 1998 com José Saramago.
Mas esse júbilo tornou-se motivo de
algum embaraço, passados anos,
quando se percebeu que a investigação
de Egas Moniz foi utilizada de forma
abusiva e indiscriminada.
Há 55 anos, um português inscrevia pela
primeira vez o seu nome na lista dos
contemplados com o Prémio Nobel:
António Egas Moniz. A sua investigação
no campo da cirurgia cerebral - uma
técnica precursora da lobotomia de má
fama - foi o motivo da distinção.
Ao contrário do que aconteceu com
José Saramago, Egas Moniz não foi a
Estocolmo aceitar o galardão. Estava
doente na altura da cerimónia e acabou

Pela Halloween Sejam Prudentes
1) É muito importante que sejam bem visíveis pelos automobilistas. Escolham
de preferência um fato de cor clara e melhor ainda, possuindo bandas
florescentes.
2) Igualmente será aconselhável usar um fato curto, a fim de não provocar
quedas por tropeços no fato longo.
3) Aconselhável possuir uma lanterna eléctrica para se deslocar na
obscuridade
4) Uma maquilhagem é mais recomendada do que uma máscara, que pode
obstruir a visão dos carros e das escadas.
5) Informar a família do sector onde se pensa passar e a hora prevista para
regresso a casa.
6) Nunca fazer as visitas só. Procurar o acompanhamento de um a adulto ou
de outros jovens.
7) Não ziguezaguear de um lado ao outro da rua.
Procurar as intersecções para atravessar a rua.
8) Nunca entrar nas residências. Aguardar que o
residente responda na soleira da porta.
9) Jamais entrar em qualquer veículo desconhecido
10) Se ocorrer algum problema, procurara a fita
branca e encarnada de Parents-Secours. Lá será
possível de pedir ajuda.

Cont. na pág. 2
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Manchetes
GEORGE BUSH vs JOHN KERRY
no solo iraquiano pelo ditador
Saddam Ussein. Não esperou
pelas conclusões finais do inspector Hans Blix e, de braço
dado com o Primeiro Ministro
inglês, iniciou um conflito armado de consequências graves, infringindo as leis internacionais, faltando ao respeito às
regras da ONU e desprezando
a opinião de países como a França, a Alemanha e outros de
menor importância estratégica. Não foram encontradas armas de destruição massiva no
Iraque e a única nota positiva
da invasão foi a captura de
Saddam Ussein. Mas a eliminação daquele ditador sanguinário tem custado ao mundo
uma factura elevadíssima, que
não pára de subir. Veja-se a que
preço está o petróleo bruto,
tudo pelos reflexos da situação
do conflito iraquiano.
Bush tem sido persistente no
ataque ao terrorismo, desde o
trágico acontecimento das
torres de Nova York em 11 de
Setembro de 2001. Atacou e
venceu os governantes do Afeganistão, onde existiam campos de treino de grupos terroristas organizados sob o comando de Bin Laden e derivou

Cont. da pág. 1
para o Iraque, antes de ter
eliminado Laden como seria
aconselhável. Esta permanência de tropas em duas frentes
distantes, contra operações de
guerrilha, é uma política suicidária, muito semelhante à do
Viet Nam, nos seus resultados
finais.
A América deveria ter utilizado todo o seu pêso e prestígio
para vencer a ditadura de Hussein sem guerra aberta e perseguir a objectivo do estabelecimento de um movimento de
reformas democráticas que
servissem a região do Próximo
Oriente, as quais poderiam
ajudar a uma solução para o
eterno conflito entre Israel e a
Palestina. Perante a falta de
senso de George Bush, a América sofre da antipatia de quase
todo o mundo, mundo massacrado pelas decisões que toma
com teimosia, indiferente aos
reflexos que elas têm na vida
das pessoas.
Seria de toda a conveniência
que o próximo Presidente fôsse
John Kerry e que este democrata decidisse entregar à ONU
a gestão do conflito iraquiano e
retomasse os caminhos da paz
e da coexistência entre nações.

Histórias do outro Nobel português
por receber o diploma e a medalha em Lisboa, em sua casa,
entregue pelo embaixador da
Suécia, em 3 de Janeiro de
1950. Os troféus chegaram à
sua mão guardados “numa
riquíssima pasta de carneira
azul e dourada, tendo ao alto as
bandeiras portuguesa e sueca,
sobre-pondo-se à caravela de
Lisboa e à efígie de Santo Erik,
patrono de Esto-colmo”, descrevia o “Diário de Notícias” na
primeira página da edição do
dia 4.
Um pequeno museu
A medalha e o diploma do
Prémio Nobel estão actualmente no Museu Egas Moniz,
duas pequenas salas do sexto
piso do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Nesse espaço,
construído com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian, é possível tomar contacto
com alguns dos objectos do
Sem descurar, com ele próprio
já declarou repetidamente, o
combate ao terrorismo internacional e aos grupos de extremistas que abundam por esse
mundo fora e colocam em perigo a Comunidade Internacional.
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quotidiano de Egas Moniz e
observar uma reconstrução do
seu gabinete.
Nas prateleiras, acumulando
o pó dos dias, estão os trabalhos
científicos do professor da Faculdade de Medicina de Coimbra e Lisboa, do deputado da
Assembleia Constituinte de
1911, do ministro dos Negócios
Estrangeiros de Sidónio Pais e
Afonso Costa, do presidente da
Academia das Ciências, do
membro honorário da New
York Neurological Society, do
presidente honorário da Sociedade Peninsular de Neurocirurgia, títulos que António Egas Moniz acumulou ao longo
dos seus 81 anos de vida.
Uma das salas é totalmente
preenchida com dezenas de
radiografias de crânios, onde
são visíveis os vasos sanguíneos, fragmentos do trabalho
que acabaria por valer ao cientista o único Prémio Nobel
português em Medicina.
O galardão - que Egas Moniz
partilhou com o suíço Walter
Rudolf Hess - foi-lhe atribuído
“pela descoberta do valor terapêutico da leucotomia em algumas psicoses”. Ou seja, o neurologista português - que inventou também a angiografia, uma
forma de tornar visíveis áreas
do cérebro ou do sistema circulatório injectando uma solução
que faz contraste nas radiografias - investigou cientificamente as possibilidades da
utilização de cirurgias cerebrais para o tratamento de

desordens psiquiátricas como
a esquizofrenia.
“Glória à ciência portuguesa”
O orgulho pela atribuição do
Nobel a um português, no entanto, ficava bem espelhado no
título com que o “Diário de
Notícias” a anunciava, na capa
da edição de 28 de Outubro de
1949: “Glória à ciência portuguesa”. Falava-se no dealbar de
“uma nova era de progresso
para a ciência portuguesa” algo parecido com o prenúncio
de uma nova fase de prestígio
para a literatura portuguesa
com a distinção prestada a
Saramago 49 anos depois.
As relações de Egas Moniz
com a imprensa é que eram
menos cansativas do que as de
Saramago. O “Diário de Notícias” relata que o seu repórter
lhe pediu a “vénia de umas
palavras destinadas ao público”, que “o sábio” declinou:
“Mas o insigne professor observou-nos que a oportunidade
não era a melhor. Que avaliássemos a sua situação: falar de si
próprio. Quando muito, que
disséssemos de nossa conta”. E
o jornalista não se faz rogado:
“Sabemos que o Senhor Professor Egas Moniz se sente desvanecido com a honra concedida,
tanto mais que é de há muito
grande admirador da Suécia e
dos países nórdicos.”
Nesse dia, Egas Moniz conseguiu disputar espaço nos jornais
à extenssissima cobertura que
estava a ser dada à visita do
Generalíssimo Franco, que
apenas rivalizava com as preocupações do início da Guerra

Gala de beneficência “Virage”
No passado dia 22 de Outubro realizou-se a festa que anualmente
tem por fim beneficiar Virage (luta contra o cancro no Hospital
Notre-Dame). No selecto grande salão do Hotel Hyatt Regency a
“soirée” iniciou-se com um “cocktail” seguido por elegante jantar
dançante.
Com certa notoriedade na sociedade quebequense esta festa é
digna também de destaque na imprensa comunitária portuguesa,
tanto mais que este ano foi Presidente de Honra o nosso já bem
conhecido Emanuel Linhares, presidente da Caixa de Economia
dos Portugueses de Montreal.
Vemos assim um membro que bem se distinguiu na nossa
comunidade transpor os parâmetros da mesma ao ser nomeado
para a presidência deste acontecimento tão digno quanto
benévolo.

Fria: a Rússia anunciava que
tinha a bomba atómica, e voltava-se, ameaçadora, contra a
Jugoslávia. Na China, os nacionalistas de Jiang Jieshi (Chiang
Kai-Shek) estão prestes a fugir,
com a proclamação da República Popular por Mao, a 1 de
Outubro.
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Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

• Grades de alumínio • Coberturas com fibra de vidro
• Escadas em caracol e diagonal • Coberturas com fibra de vidro e polibornato
• Degraus em alunínio • Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
• Grades com vidro • Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.
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Açores & Madeira
Falsificação de certificados
é caso de justiça
Orlando Drumond
Sérgio Graça remete processo para o Governo Regional e
para a Polícia Judiciária
A propósito das suspeitas
de emissão de mais certificados
falsos e desvio de fundos públicos na Escola Secundária da
Ribeira Brava, que o DN anunciou e obteve a reacção de um
dos elementos-chave deste
processo. Sérgio Graça, o exvice-presidente que despoletou
todo o processo, acedeu falar
do assunto... pela última vez.
Sobre o caso que tem feito
correr muita tinta, Sérgio Graça começou por realçar «não
necessitar de advogado/a de
defesa dentro ou fora da instituição» para proferir hoje ou
ontem aquilo que nunca disse
e que na altura alguns, inclusivamente, puseram em causa
no processo de falsificação e
emissão de certificados de habilitações. «A esses deixo um recado: no mundo actual não há
lugar para cobardes», referiu,
adiantando que avançou com
este processo de denúncia por
autoria própria. «Vivemos num
país em que parece haver doutores a mais e profissionais a

menos. Parece haver pessoas que
não sabem e/ou não conseguem
compreender a distinção entre
política educativa e política
partidária. A estes deixaria um
conselho: estudem», disse.
Continuando, refere que
«nunca me senti “agarrado” ao
cargo que desempenhava,
nunca precisei do mesmo para
continuar a ser o que sou, e
jamais o utilizaria como suporte
para trampolim político». Adianta mesmo que não irá integrar,
em situação alguma, no futuro,
nenhum cargo de Direcção
Executiva, em nenhuma escola
da RAM.
A propósito, deixa claro que
«sabendo que uma Direcção
Executiva é um órgão colegial,
onde as dificuldades deverão ser
sempre encaradas de forma honesta e responsável, e onde qualquer posição deve ser sempre cosubstanciada na confiança entre
os seus membros e, acima de
tudo, na coragem de denunciar
factos e ilegalidades», notou, a
determinada altura, que as
coisas não se estavam a cumprir em conformidade com estes
preceitos, razão pela qual resol-

Casas dos Açores reunidas nos EUA
A sétima assembleia-geral
do Conselho Mundial das Casas dos Açores terminou domingo na cidade de Fall River.
Organizado pela Casa dos
Açores da Nova Inglaterra
(CANI), que está a celebrar o
13º aniversário da sua fundação, o evento teve como
convidado especial o director
de programação da RTP Internacional, Lopes de Araújo.
Este responsável pelo canal
que serve de elo de ligação
com a pátria para todos aqueles
que vivem fora de Portugal
proferiu uma conferência subordinada ao tema “Televisão,
Açorianidade e Emigração -

Sinais de uma Experiência”.
Participaram ainda neste
encontro delegações das Casas dos Açores em Portugal
(Lisboa, Porto e Algarve), Brasil (Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro) e Canadá (Toronto e
Montreal).
O evento teve início na sextafeira com uma recepção aos
convidados da sede da CANI.
Durante três dias os convidados visitaram pontos de interesse turístico, nomeadamente ao Museu do Baleeiro
em Nova Bedford, Pedra de
Dighton e palacetes de Newport, Rhode Island.

ERRATA

veu demitir-se.
Garante, contudo, «nunca
ter efectuado até agora qualquer queixa-crime de desvio de
fundos públicos ou outros», em
relação aos antigos colegas de
Direcção. «Tanto quanto me é
dado a perceber, tal facto é decorrente de investigações da própria
Secretaria de Educação, existindo pessoas interessadas em
misturar tudo no mesmo saco»,
refere.
Em relação às últimas notícias vindas a público, quanto à
possibilidade da existência de
falsificação de mais certificados
de habilitações e falsificação de
documentos após a sua saída da
Direcção da Escola, escusou-se
a comentar, embora sempre
tenha dito que «tanto quanto
me é dado a perceber, as investigações decorrem. Não me cabe
a mim proferir o que deve ser
propiciado nestas situações.
Nunca fui pago para investigar
falsificações de certificados de
habilitações ou outros», contrapõe.
Já relativamente à “suspeição” da entrada de dinheiro
numa das suas contas pessoais,
garantiu que nunca recebeu
qualquer importância em dinheiro que não fosse aquele a
que tinha direito pelo exercício
do seu trabalho profissional.
Ainda assim, «no caso de ter

existido alguma vez alguma
situação de alguém ter efectuado pagamentos por meio da
sua conta particular no decorrer do exercício da sua actividade profissional, caberá aos
próprios, às instituições dependentes e ao poder judicial,
apurar responsabilidades.
Garante mesmo nunca ter
solicitado «quaisquer ajudas de
custo no âmbito deste processo de
investigação, pois as mesmas foram sempre por sua conta e risco.
Dinheiro roubado nas minhas
contas bancárias? Investiguem e
provem judicialmente»,desafia.
De resto, Sérgio Graça afirma ter solicitado «ao Governo
Regional averiguações em todo o
processo de falsificação de certificados de habilitações, bem como
o condizente procedimento disciplinar, que, por certo, será de
justiça», assegura. A finalizar,
deixa a garantia de que não negará «qualquer esclarecimento
que me seja solicitado no âmbito
do processo», embora, a este
propósito, assegure desde já
que «só voltarei a falar no mesmo, caso tenha que me defender
de acusações públicas ou judiciais», concluiu.

Leia
A Voz
de Portugal

Ventos fortes
obrigam ao cancelamento
de vôos entre as ilhas
Os ventos fortes que estão a
atingir os Açores obrigaram
hoje a transportadora aérea
regional, Sata, a cancelar cinco
voos entre as ilhas, anunciou
fonte da companhia aérea
Os ventos fortes que estão a
atingir os Açores obrigaram
hoje a transportadora aérea
regional, Sata, a cancelar cinco
voos entre as ilhas, anunciou
fonte da companhia aérea.
Segundo disse a mesma fonte à agência Lusa, foram canceladas ligações previstas ao
longo do dia entre São Miguel

e as ilhas Terceira, Faial, Pico,
Flores e Corvo.
A companhia aérea prevê
realizar ainda hoje voos para a
Terceira e Faial, enquanto que
as ligações para o Pico, Flores e
Corvo só serão efectuadas no
sábado, adiantou.
O Instituto de Meteorologia
apontava para hoje ventos fortes que poderão atingir os 90
quilómetros por hora, esperando uma melhoria do estado
do tempo a partir da tarde de
sábado

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
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A tolerância de ponto vai ser
dada de modo a que os funcionários públicos possam assistir ao jogo de futebol entre o
Madalena e a União de Leiria
Os funcionários públicos do
Faial e Pico vão ter dispensa de
serviço na tarde de quarta-feira
para assistir ao jogo entre o
Madalena (III Divisão) e a
União de Leiria (Superliga), da
Taça de Portugal de futebol.
Segundo a agência Lusa,
fonte do Executivo regional

adiantou que o despacho do
presidente do Governo indica
que o jogo, a contar para a
quarta eliminatória da Taça de
Portugal, constitui “ um momento importante de projecção
da região no exterior ”.
Além disso, o encontro está a
“gerar grande entusiasmo por
parte das populações das duas
ilhas, que assim podem assistir,
no Pico, ao jogo com uma equipa do escalão maior do futebol
português.

Petição para referendo sobre o mar
A petição para um referendo
sobre a gestão do mar já recolheu 20 mil assinaturas em Portugal, anunciou hoje a cooperativa açoriana de pesca “Porto
de Abrigo”.
O responsável da “Porto de
Abrigo”, organização de produtores de pesca dos Açores,
adiantou à agência Lusa que
em causa está a passagem da
gestão dos recursos do mar
para a União Europeia, prevista
no artigo 12º do futuro Tratado
Constitucional.
Liberato Fernandes manifestou-se convicto que, nas próximas semanas, será possível

chegar às 75 mil assinaturas
necessárias para levar a discussão de um referendo nacional
ao parlamento.
As assinaturas estão ser recolhidas por associações de pescadores e de ambiente, estruturas
sindicais e investigadores de
universidades portuguesas
ligados ao sector.
O referendo pretende, assim,
perguntar aos portugueses se o
país “deve abdicar de gerir a
sua principal riqueza” (o mar),
disse o dirigente associativo,
para quem a iniciativa resulta
de um “movimento da sociedade civil”.

Filomena Gouveia LL.B .

Mundo 55 informa que não são representantes dos vinhos
Caves Velhas como, devido a uma errada interpretação nos
dados fornecidos ao nosso colaborador A.Vallacorba foi
publicado.

Tels.:(514) 282-9976
(514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

Governo dá folga aos
funcionários do Faial e do Pico
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Continente
Apreendida cocaína com destino a Lisboa

Narcotraficante libertado
Portugueses detidos na Venezuela
já fugiu para o estrangeiro
A Guarda Nacional venezue- detidos no Estado de Vargas,
lana confirmou hoje a detenção
de seis cidadãos portugueses e
dois venezuelanos durante
uma operação em que foram
apreendidos 386,4 quilogramas
de cocaína de alta pureza, que
seria enviada para Lisboa.
Segundo o comandante-geral do Comando Especial Antidrogas da Guarda Nacional,
Miguel Ramírez, a droga foi
apreendida na madrugada de
sábado, quando os seis portugueses se preparavam para
abordar um avião “Citación”,
de matrícula sul-africana, no
terminal auxiliar do Aeroporto
Internacional de Caracas, 39
quilómetros a norte da capital.
Os dois venezuelanos detidos
confessaram às autoridades ter
recebido, respectivamente,
cinco e oito milhões de bolíva-

res (entre 2.600 e 4.160 dólares) para transportar a droga
desde o estacionamento da
Avensa (linha aérea venezuelana) até à aeronave privada,
usando um veículo da Santa
Bárbara Airlines.
Os seis portugueses (piloto,
co-piloto e tripulantes) e os dois
venezuelanos encontram-se
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aguardando a acusação do
Ministério Público.
As autoridades investigam se
a droga seria distribuída na
totalidade em Portugal ou se
parte dela teria como destino
Cabo Verde e a África do Sul.
Por outro lado, segundo o
comissário Norman Puerta, do
Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminais
(Cicpc), antiga Polícia Técnica
Judiciária, entre Janeiro e Outubro deste ano aquele organismo policial apreendeu 23.000
quilogramas de droga de diverso tipo e confiscou diversas
avionetas, veículos de transporte e armas de fogo.
A rota mais comum para o
ingresso de narcóticos é através da Colômbia, e depois de
entrar na Venezuela é enviada

para Amesterdão, na Holanda,
Espanha, República Dominicana, México, Estado Unidos
e Brasil, disse aquele responsável, que explicou que a droga
entra normalmente em território venezuelano através camiões e malas com fundo duplo, e
em embalagens de champô,
café e televisores.

Franclim Lobo estava detido em regime de alta segurança quando
foi libertado
Valdemar Pinheiro
Franklim Pereira Lobo, um porém, os contornos de todo o
dos mais importantes narco- processo que levou à libertação
traficantes portugueses, liber- daquele que a Polícia classifica
tado na passada quinta-feira, como “um dos maiores narcotradepois de o Supremo Tribunal ficantes portugueses”. Lobo foi
de Justiça ter deferido um perseguido durante quatro
pedido de hábeas corpus, con- anos, depois de ter escapado, a
forme o JN noticiou ontem, terá 17 de Outubro de 1998, de um
abandonado o país no mesmo hotel de Lisboa, quando estava
dia, fugindo para o estrangeiro. à guarda da PJ.
Franklim Lobo foi preso, em
O mandado para a libertação, decidida na manhã daque- Abrilem Fuengirola, no sul de
le dia, chegou ao Estabeleci- Espanha, na sequência de um
mento Prisional de Linhó pelas mandado internacional emiti15 horas. Duas horas depois, do por um procurador, no âmbiLobo deixou a cadeia. O seu to de um processo, por narcoadvogado, Vitor Carreto Ribei- tráfico, pendente no Tribunal
ro, terá sido apanhado de sur- Judicial de Sesimbra.
No mandado, não terá sido
presa pela decisão do Supremo.
Bem mais surpreendida fi- mencionado que Franklim
cou a brigada anti-droga da Lobo era ainda procurado para
Polícia Judiciária (DCITE), que cumprir 25 anos de prisão a que
só por volta das 19 horas foi fora condenado em 2000, pela
avisada pelos serviços prisio- 1.ª Vara Criminal de Lisboa, por
nais de que o recluso, até então associação criminosa e tráfico
detido no pavilhão de segu- de estupefacientes. “Devia ter
rança máxima, tinha sido liber- sido requisitado o registo crimitado duas horas antes. “Se fosse- nal do arguido e, pelos vistos,
mos avisados a tempo e horas, não o fez”, disse um jurista.
Lobo “foi única e simplesmente
como devia acontecer, talvez
pudéssemos poupar ao erário preso e extraditado para responpúblico os milhares que vamos der ao inquérito no Tribunal de
gastar nos próximos anos para o Sesimbra e nada mais”, diz a
recapturar”, disse, uma fonte mesma fonte. A verdade é que,
policial. Por sua vez, o respon- pedida a instrução, Lobo e
sável pela DCITE, José Brás, outros arguidos não foram proreconhece apenas que “houve nunciados. “A partir daí, deixou
falta de comunicação” atempa- de haver suporte legal para manda entre os serviços prisionais e ter a prisão”, observou.
Todavia, o Tribunal de Sea PJ.
Mais graves e complexos são, simbra oficiou, no passado dia 7,
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à 1ª Vara Criminal de Lisboa,
no sentido de Lobo ser interrogado por um magistrado. Isso
não aconteceu. “A ter sido interrogado em tempo oportuno,
teria, por certo, visto um juiz
validar-lhe a detenção”, adiantou
o mesmo jurista. Aproveitandose dos “buracos legais”, o advogado entrou com um pedido de
habeas corpus. Soube-se que o
próprio Ministério Público no
Supremo “concordou” com a
libertação de Lobo.
Um muito longo cadastro
Natural do Cadaval, Franklim Pereira Lobo, 49 anos, está
referenciado desde há muito
como tendo ligações a redes de
tráfico de droga turcas, galegas
e, eventualmente, colombianas.
O seu cadastro, por tráfico,
remonta a 1989, embora só no
ano seguinte fosse detido. Em
1992, é, de novo, arguido noutro processo por tráfico e, em
Julho de 1993, pelo processo
com o número 228/91, é condenado a 13 anos, um mês e 15

dias de prisão, por acórdão da
3.ª Secção da 6.ª Vara Criminal
de Lisboa. No entanto, em Julho
de 1997, é-lhe concedida a
liberdade condicional.
Entre 1997 e 1998, voltou a
ser constituído como arguido
em processos de tráfico e branqueamento de capitais. Foi
detido em Setembro de 1998,
evadindo-se um mês depois e
em 2000 é condenado, à revelia, a 25 anos, por associação
criminosa e tráfico de estupe-

facientes, pela 1.ª Vara Criminal
de Lisboa.

Alternativas ao Rossio para utentes da CP

Governo fechou túnel
que está em risco de ruir
Em conferência de imprensa
realizada na madrugada de
sábado, o presidente dos Caminhos de Ferro, António Ramalho, disse que a empresa “fez
todos os esforços para minimizar
os inconvenientes” provocados
aos utentes pelo encerramento
do túnel, por um período estimado de dois meses.
A CP, que avançou já com as
alternativas, informou que a
ligação entre Sintra-Rossio será
substituída pela deslocamento
dos comboios para Entre-campos/Poente, via Sete-Rios.
Por sua vez, a ligação entre
Queluz-Rossio será feita para
Roma/Areeiro, via Sete-Rios e
Entrecampos.
Por fim, os comboios que faziam a ligação Alverca-Queluz
passarão a ter como destino
Alcântara-Terra, via Campolide.
Durante o período que o túnel se manterá encerrado,
continuaram a fazer-se as ligações entre Cacém-Roma/Areeiro e Vila Franca - AlcântaraTerra.
A CP apresenta algumas
alternativas aos utentes que
precisam de fazer a ligação entre Sintra e o Rossio.
Se o destino dos utilizadores

for a zona do Marquês, a CP
sugere que se saia em Entrecampos e se embarque no Metropolitano na Linha Amarela.
Mas se o destino da viagem é
a linha verde do Metro, é proposto ao utente que saia em
Entrecampos e se dirija ao
Campo Grande pela linha amarela.
Para os clientes que pretendem ir para a linha verde do
metro, a CP aconselha a saída
em Sete Rios.
Por fim, para os utentes que
se queiram dirigir para Campolide, a CP pede para que desçam
em Sete-Rios e embarquem nas
famílias de comboios destinados a Alcântara-Terra.
Em sentido inverso, a CP
sugere que se apanhe o metropolitano na estação dos Restauradores e se desça em SeteRios para aí apanhar o comboio.
Os Caminhos de Ferro informaram ainda que o título da CP
será válido no Metro para a
entrada e saída nas estações de
Entrecampos, Sete-Rios e Restauradores, bem como em todas as estações da linha amarela entre Campo Grande e
Marquês de Pombal.
Nestes percursos, os acessos
às gares estarão abertos.
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Opinião
Políticos e empreiteiros acusados de corrupção

Imitando a avestruz

Mega operação
da Polícia Judiciária

Por ou contra?
Raul Mesquita
Augusto Machado

Ainda há quem acredite que
Portugal não é um país de corrupção, que não pode ser comparado
a países do terceiro mundo onde
este cancro mina as relações
sociais, destrói a economia e
verga o poder político à vontade
de quem o pode pagar. A verdade
é que as recentes investigações
da PJ revelam precisamente o
contrário.
Já na semana passada mencionamos o tráfico de influências e
corrupção na Câmara da Amadora que, afinal, veio a ser apenas
a ponta do icebergue. Numa mega investigação a Polícia Judiciária
(PJ) investiga os maiores empreiteiros do país. Fortes suspeitas de
corrupção nas câmaras da Grande Lisboa levaram a buscas em
bancos, escritórios e autarquias. Segundo a PJ, estas investigações estão em vias de desaguar num dos maiores escândalos
políticos e financeiros de que há memória envolvendo políticos,
empreiteiros, instituições bancárias e financiamento partidário. As
estreitíssimas relações que os ligam estão na origem do
megaprocesso de investigação que teve a Amadora, como
plataforma de lançamento. As suspeitas de corrupção alargaramse a outros concelhos da Grande Lisboa – Oeiras, Cascais e Sintra.
Foram precisos mais de 80 agentes para efectuar todas as buscas
e apreensões, em simultâneo, em bancos e escritórios particulares
de advogados e empresários. Num dos casos, o do deputado
socialista e presidente da Assembleia Municipal da Amadora,
António Ramos Preto. A coordenação desta operação está a cargo
do Departamento Central de Investigação e Acção Penal do
Ministério Público. Na Amadora e em Lisboa, a intervenção da PJ
incluiu a abertura de cofres em várias instituições bancárias. Na
delegação de um dos bancos foram abertos dois cofres do
empresário José Guilherme, um benfiquista ferrenho e um dos
maiores construtores do País. Um dos cofres teve mesmo que ser
arrombado, dada a inexistência da respectiva chave. Sempre na
presença de Ana Teixeira e Silva, a juíza que tutela o processo e
a quem competiu validar as apreensões.
Aparentemente estão sob investigação dezenas de empreiteiros
que constroem na Grande Lisboa. José Guilherme, de acordo com
PJ, é o cabeça-de-cartaz. Depois de interceptar centenas de
conversas telefónicas entre empresários, autarcas e políticos, a PJ
actuou com fortes suspeitas de corrupção na aprovação de
empreitadas. Os milhares de documentos apreendidos em Oeiras,
Sintra e Cascais leva a PJ a abrir novos inquéritos. O caso promete
abalar os principais empresários da construção civil, que arrastam
consigo o mundo da política. É uma teia que envolve políticos e
empresários. O construtor depende de relações privilegiadas com
a autarquia do concelho onde pretende construir.
E os planos directores municipais (PDM) são o instrumento legal
que permite os autarcas modificar quando querem e como
entendem. Por exemplo, um investidor pode adquirir um terreno
numa zona protegida e sem capacidade de construção, mas uma
posterior desclassificação por parte da autarquia valoriza de
imediato o seu valor - e uma sequente autorização de construção
eleva ainda mais a especulação. Um verdadeiro negócio da China.
José Guilherme, um dos homens mais ricos de Portugal e um dos
principais contribuintes para a edificação do novo Estádio da Luz,
faz parte do grupo dos construtores civis associados ao Benfica,
mais conhecido pela “ala do betão”. É também um dos mais
importantes accionistas da SAD do clube da Luz. Entre os seus
amigos estão alguns dos principais mecenas das “águias”: o
presidente Luís Filipe Vieira e até o polémico Vítor Santos, vulgo
“Bibi”, também ele um construtor. Polémico porque este senhor,
um multimilionário, notem bem, teve o descaramento, aqui há uns
meses atrás, durante uma entrevista, de vangloriar-se de que
nunca pagara um cêntimo de imposto ao fisco.

Os jornais diários e a rádio
fizeram grande alarido a semana
passada, anunciando com estupor e adjectivando-a de escandalosa, a notícia do posto de guarda
de segurança ocupado por um
antigo assassino do clã Cotroni,
no muito conceituado e selecto,
Colégio Brébeuf de Montreal.
Este Colégio, Jean-de-Brébeuf,
fundado em 1928 pelos Pères
jésuites, comprado em 1986 e
depois dirigido por uma corporação laica, é um estabelecimento privado de ensino secundário e
colegial. Alimentado pela tradição pedagógica jesuíta e prosseguindo uma das mais ricas correntes espirituais e culturais do
Ocidente, o Colégio Brébeuf oferece uma formação completa
centrada sobre a dignidade pessoal e a motivação do estudante,
transmitindo um conhecimento dos valores e desenvolvendo uma
disciplina de espírito, um saber viver e sentido ao serviço dos
outros.
Conforme a sua devisa:”Escolhi o caminho da verdade”o Colégio
Brébeuf entende como missão, cultivar a paixão da verdade e o
sentido da solidariedade.
Porém, mesmo se bastante elogiáveis, não foram estes valores
que traíram os responsáveis dos recursos humanos, aquando do
contrato concedido a Real Simard, o ex-membro e “tueur à gages”
do clã de Frank Cotroni, célebre mafioso montrealense falecido
este ano, como guarda de segurança da instituição escolar.
A surpresa foi enorme para os dirigentes e pessoal do colégio,
quando a notícia foi conhecida. Sobretudo porque desde Janeiro
deste ano, altura em que Simard foi investido nas suas funções, o
antigo assassino a soldo que usava o pseudónimo de Charles
Bouchard, se fez conhecer como um indivíduo afável e sempre
disposto a prestar serviço, angariando assim a confiança e simpatia
de toda a gente.
O estupor apropriou-se de todos para depois se transformar em
ansiedade e, em certa medida, de medo, segundo a opinião de
uma responsável do colégio.
Este estabelecimento de ensino emprega 300 pessoas e tem
inscritos 2300 estudantes nos cursos secundários e colegial.
A aceitação da candidatura de Real Simard — Charles
Bouchard— fez-se segundo as regras habituais e uma firma
especializada de investigação verificou o seu passado sem
encontrar qualquer anomalia. Simard tinha também algumas
referências positivas de antigos patrões, por entre os quais se
destacam uma agência de viagens, a Comissão Escolar de
Montreal — onde se ocupou de crianças diminuídas fisicamente
e foi motorista de um deputado liberal.
Autor de dois livros auto-biográficos, Real Simard tornou-se
delator em 1986, tendo-se confessado autor de cinco mortes
cometidas por ordem do clã Cotroni e assim proporcionando à
polícia de enviar o chefe mafioso em prisão por 8 anos. Portador de
nova identidade confeccionada em betão como se comprovou,
Simard foi apreendido pela polícia quando se encontrava em visita
a uma irmã, residente na freguesia de St-Michel. A razão deste
aprisionamento prende-se com o facto dos serviços de ajuda sociais
o procurarem, por ter recebido prestações financeiras durante
cinco anos, quando ocupava já um emprego regular. A falta de
explicações, as autoridades suspenderam-lhe o benefício de
liberdade condicional. Este episódio trágico-cómico faz realçar o
problema da inserção na sociedade dos ex-criminosos. No caso dos
muitos “Simards” do planeta, trata-se de indivíduos reconvertidos
em delatores e como tal colaboradores das forças policiais, que
deles se utilizam como informadores para os conduzirem aos
cabecilhas do crime organizado. Tornando-se “personas non
gratas” do meio criminal, os seus dias ficam contados se acaso não
obtiveram uma nova identidade, para a qual contribuiu então, o
aparelho judicial. Todavia, quando desmascarados, os corações

sensíveis ficam abalados e pedem ajuda psicológica.
Portanto a situação parece-me bastante clara. Apenas poderão
existir duas soluções.
Ou a sociedade concorda com o restabelecimento da pena de
morte para assassinos declarados como Simard e outros, ou
simplesmente cessa de se surpreender e exaltar com casos
semelhantes.
A hipocrisia reside no facto de a sociedade que pretende dar-se
imagens de solidariedade, de compaixão e de compreensão, grita
em todos os telhados um Não vigoroso contra a pena de morte.
Porém, quando um impacto lhe atravessa a porta de entrada, todo
esse vigor enfraquece, se desmorona. Se por um lado a sociedade
condena a pena de morte, então terá de aceitar os Simard e
companhia porque estes, para se inserirem na sociedade, deverão
trabalhar em algum lado para não regressarem à prática de
actividades criminosas.
A equação é portanto bem simples. A sociedade terá de decidir
sem hipocrisias. Comutar penas de morte em aprisionamento à
vida não é, quanto a mim, a solução. Os custos são enormes e a
nada conduz manter nos círculos carcerais elementos que nada
têm a perder.
Não façam como a avestruz. Tirem a cabeça da areia.
Ou bem os executam ou então aceitem-nos.
Vários organismos internacionais, entre os quais a ONU e um
Congresso contra a pena de morte que teve uma segunda edição
recentemente em Montreal, se têm pronunciado contra a
aplicação e o restabelecimento em certos países, da pena de morte.
Relembremos factos.
No Canadá, o Pacto internacional relativo aos direitos civis e
políticos, foi rectificado em 1976.
No referente ao Direito nacional, a Constituição de 1982 — a que
o Québec não aderiu, e compreende a Carta canadiana dos
direitos e liberdades, não trata da pena de morte. A Carta garante
no entanto o direito à vida, sem todavia excluir a pena capital.
Em Julho de 1976 o parlamento canadiano aboliu a pena de
morte por assassínio. A pena capital foi abolida para crimes de
direito comum. Ela continua aplicável em virtude das disposições
da Lei sobre a Defesa Nacional.
Em Dezembro de 1998, o parlamento canadiano aboliu
totalmente a pena de morte, aprovando as modificações exaustivas
referentes à Lei sobre a Defesa Nacional.
“O projecto de lei C-25 (resumo) lei concentrando modificações
exaustivas à Lei sobre a Defesa Nacional e, mais particularmente,
ao Código de disciplina militar, recebeu a sanção real a 10 de
Dezembro de 1998 no Parlamento. As disposições desta lei abolem
a pena de morte e substituem-na pelo aprisionamento à
perpetuidade”.
Depois, muitas tentativas do restabelecimento da pena capital
foram apresentadas no Parlamento.
Em 1987 um projecto-lei visando o seu restabelecimento foi
rejeitado por apenas 21 votos. Outros se seguiram como, o C-261,
C-212, C-277 e o C-335 em 1999. Muitas campanhas e manifestações
contra se realizaram também e são sempre motivo de gargantas
inflamadas e enrouquecidas, contra execuções e extradições. As
almas piedosas da hipocrisia aproveitam todas as ocasiões.
O problema portanto é sempre o mesmo. Inteiro e sem sofismas.
Por ou contra?
A perpetuidade custa cerca de oitenta mil dólares anuais por
cada detido.
Se em troca da pena de morte aceitam as libertações, devem
também aceitar as consequências.
Mas por favor, não imitem a avestruz.

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

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

E quando o jornalista lhe perguntou: - Então como consegue
fazer isso?” - Simples, declaro sempre o rendimento mínimo.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer que
sejam os casos desesperados, mesmo os de difícil solução:
Angústias, Mau-olhado, Amarrações, Desvio, Aproximações, Casas
assombradas, Males Físicos, Impotência Sexual, Vícios, etc.
Desamarro também todos os males fluídos que existem em si! Trabalho
à distância por bons guias com Talismãs fortíssimos para todos os
fins! Considerado um dos melhores Profissionais no Canadá e
estrangeiro, consultado por vários colegas devido às minhas
previsões serem exactas e os tratamentos eficazes! Falo Português.
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Falamos português
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Vária
Natércia Rodrigues

Lançar a rede…
Ao escrever estas linhas,
escrevo-as para mim e para os
pobres como eu. Faço-o para os
homens que no mar da vida, até
hoje, nada pescaram e para
aqueles cuja vida até agora a
vida foi uma derrota e um insucesso. Enfim, para todos cujos
ontens foram fumo, cujos hojes
são cinza e cujos amanhãs há
receio de serem pó levado pelo
vento. Se tu amigo, achares
que a tua vida no passado foi
um sucesso, que no presente é
um brilhante êxito e não tiveres
nada a esperar no futuro, então
peço-te, não leias estas linhas.
Todos os homens sofrem na
vida, uns recebem chicotada
nos estudos, outros nos desportos, outros no comércio e
outros no trabalho. A derrota
no entanto é normal e por vezes,
direi até, necessária. Olha para
os diques dos rios e as barragens, e verás que esses obstáculos impedem o curso livre
das águas pois que são obrigadas a subir, e então qual é o
resultado? Essas águas que
eram inúteis são aproveitadas
para gerirem electricidade,
para irrigarem os campos e
outras coisas.
Se olharmos para um avião,
tanto ao levantar voo como ao
aterrar, ele toma a direcção
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oposta ao vento. É que a resistência oferecida pelo vento,
ajuda-o quer para levantar
como para descer, caso contrário seria muito difícil.
Vou continuar dizendo que
sob a acção do fogo, o ferro
toma nova forma, que sob o
chicote da adversidade o homem sai mais enérgico. O valor
do homem mede-se pela forma
como enfrenta as dificuldades e
acho mesmo que quando maior
é o homem, maiores são as suas
dificuldades.
No entanto, para que a derrota seja educativa, é necessário saber aproveitá-la. Merece compaixão o estudante que
depois de ter reprovado, abandona os estudos. No geral ele
pensa que é um falhado. Tantas vidas prometedoras e tantas
inteligências que poderiam ser
brilhantes e estão sepultadas
vivas por falta de ânimo.
Acho que há remédio para
transformar uma derrota ou
insucesso numa vitoria porque
digamos, se o estudante que já
andou um caminho tão grande, só lhe falta um pouco mais
para conseguir e se ele aumentar do estudo, eu acho que ele
vai conseguir.
Sabe que numa corrida de
cem metros, entre o vencedor

que vai receber um valioso
prémio e cujo nome vai aparecer em todos os jornais e
canais de televisão, há uma
margem muito pequenina,
direi até mesmo só de meia
dúzia de passos por isso se ele
tivesse dado mais 6 passos em
frente teria sido o primeiro.
Então eu penso que se tu
tiveste insucessos na vida, não
será que estás perto da vitória?
Insiste mais um pouco e não te
esqueças que até o melhor
jogador não marca golos em
cada jogo, nem o melhor pescador apanha peixe cada vez
que deita a rede ao mar.
Ouve-se dizer muita vez que
a água é mole e a rocha é dura
mas que se a água mole continuar a cair na rocha dura,
chega mesmo a furá-la o que
me leva a dizer que não temos
outro caminho senão o da per-

sistência.
Perante os obstáculos, só há
duas atitudes a tomar, seja,
uma de enfrentá-la com coragem e sem desânimo e a outra,
de fugir, cobardemente deles.
A maioria dos homens escolhe
a segunda alternativa. Acredito que o segredo para ser
grande está em insistir, em
continuar a bater à porta...em
lançar de novo a rede ao mar.
Sentados à mesa, um dia
queríamos abrir uma garrafa e
esta passou pelas mãos de duas
ou três pessoas e ninguém foi
capaz de a abrir e quando
chegou a minha vez...eu abri a
garrafa. Foi mérito meu? Decerto que não! É que depois de
tanto esforço empregado naquela rolha, ela estava para se
descolar. Simplesmente os outros desistiram a meio centímetro da vitória.

As primeiras “Folklories” de Montreal

Uma volta ao mundo das culturas
Com o apadrinhamento da Câmara Municipal de Montreal, da
freguesia de Villeray-St.Michel-Parc Extension, do Ministério das
Culturas e das Comunicações e da Sociedade do Património de
expressão do Québec, vão realizar-se as primeiras “Folklories” de
Montreal a 20 e 21 de Novembro no complexo William-Hingston.
Estes dois dias de celebrações meterão em valor a riqueza do
património de expressão de Montreal, anunciam-nos os organizadores. No programa das festividades consta: exposição das
capacidades dos artesãos que farão demonstrações da sua arte,
ateliers de actividades tradicionais, espectáculos da canto coral,
música e danças folclóricas executadas por grupos de crianças e
adultos. Contadores convidarão pequenos e grandes a escutarem
as suas histórias enquanto que, na cafetaria, uma ementa
gastronómica fará viajar as pupilas graças às especialidades
culinárias de diferentes culturas.
O grande Prémio do Património
Será no âmbito das “Folklories” que serão entregues os Grandes
Prémios do Património de expressão do Québec, durante o
espectáculo de sábado à noite.
Este concurso, coordenado
pela Sociedade do património
de expressão do Québec, pela
Sociedade internacional da
rede Ecomuseu, pelo Conselho
das relações interculturais do
Québec, Festivais e Eventos
Québec, assim que pela Associação quebequense dos Lazeres Folclóricos, recompensa
todos quantos trabalharam na
promoção do Património e das
tradições. Outro acontecimento significativo das “Folklories”
tendo lugar no domingo 21 de
Novembro às 14 horas, será a
Cerimónia de reconhecimento
da Festa das crianças de Montreal, para agradecer publicamente os benévolos dos grupos
comunitários, que animaram
esta bela festa popular em Agosto último. Às 19h30, um
espectáculo benefício de Folclore Canada Internacional, vai
subjugar o público com a apresentação colorida e movimentada de oito grupos de danças,
que representaram Montreal
nas cenas nacionais e internacionais nestes últimos anos.
As “Folklories” de Montreal,
sob a presidência de honra da
Vereadora Mary Daros, do
distrito de Villeray-St.Michel e
Parc-Extension, assim que de
Marcel Tremblay, vereador
associado ao presidente da
Câmara e responsável das relações interculturais, são a festa
das culturas. Porquê esta festa?
Porque é uma ocasião para
encontros, para melhor se conhecerem uns e outros e fazer,
num só local, uma “volta ao
mundo” das culturas. Que
melhor sítio se poderia escolher
que Montreal, a cidade multicultural por excelência?
As Folklories a 20 e 21 de
Novembro de 2004 ComplexoWilliam-Hingston 419 rue
Saint-Roch.
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Horóscopo Semanal
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Poderá sofrer um desgosto amoroso.
Saúde: A sua coluna poderá causar-lhe grandes incómodos.
Dinheiro: Se souber aproveitar as oportunidades, alcançará
o sucesso que tanto anseia.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 1, 7, 18, 39, 32, 39
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Com paciência saberá levar a bom termo a relação.
Saúde: Sofrerá pequenos distúrbios alimentares.
Dinheiro: Dificilmente chegará a consenso com a entidade
patronal.
Número da Sorte: 29Números da Semana: 6, 14, 19, 22, 29, 36
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa.
Amor: Seja mais atencioso, um gesto pode valer mais que mil
palavras.
Saúde: A sua boa disposição estará evidenciada.
Dinheiro: Os seus chefes, elogiarão as suas iniciativas e intervenções.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 9, 11, 17, 19, 22, 29.
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 4 de Paus, que significa Ocasião
Inesperada, Amizade.
Amor: Uma amiga muito especial poderá visitá-lo dentro de
pouco tempo.
Saúde: Vá cuidar dos seus dentes o mais depressa possível.
Dinheiro: Situação financeira estagnada, sem alterações a assinalar.
Número da Sorte: 26
Números da Semana: 25, 29, 34, 45, 48, 49
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Evite confrontar os seus amigos pelas decisões que
eles podem ou não tomar.
Saúde: Ande mais a pé.
Dinheiro: Poderá ganhar um processo muito relevante para
a sua carreira.
Número da Sorte: 28
Números da Semana: 4, 17, 22, 32, 36, 40
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa
Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Demonstre no dia-a-dia a importância que a sua carametade tem para si.
Saúde: Coma mais vegetais.
Dinheiro: Poderá ter de realizar uma viagem de negócios.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 14, 36, 2, 44, 20, 1
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor: Seja mais ponderado. Não tome decisões irreflectidas
sobre as quais se pode arrepender.
Saúde: Não se exalte à mínima situação.
Dinheiro: Os problemas financeiros poderão manter-se durante mais
algum tempo.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 6, 14, 19, 22, 39, 47
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Seja sincero com a pessoa amada. Ela merece uma
maior consideração.
Saúde: Seja mais inovador. Opte por uma mudança de visual.
Dinheiro: Situação financeira razoável.
Número da Sorte: 0
Números da Semana: 1, 29, 36, 39, 44, 46.
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Aposte na sua felicidade.
Saúde: Poderão diagnosticar-lhe pedra nos rins.
Dinheiro: A sua responsabilidade irá aumentar, uma vez que
durante esta semana vai ocupar um lugar de chefia.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 4, 12, 18, 39, 46, 47
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Os seus problemas conjugais poderão resolver-se
mais cedo do que julga.
Saúde: Descanse mais.
Dinheiro: Invista em planos de poupança e reforma.
Número da Sorte: 12
Números da Semana: 16, 18, 26, 29, 30, 40
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor: Os seus filhos agradecerão da melhor forma o tempo
que lhes tem dedicado.
Saúde: Cumpra os horários das refeições.
Dinheiro: Poderá ter sorte ao jogo.
Número da Sorte: 10
Números da Semana: 9, 11, 36, 40, 48, 49
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura,
Solidão.
Amor: Ao longo desta semana, terá a tendência para se isolar
de tudo e de todos.
Saúde: Faça a introspecção que tanto necessita.
Dinheiro: Período muito benéfico para novos empreendimentos.
Número da Sorte: 9
Números da Semana: 14, 19, 22, 36, 47, 49
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Alma Juvenil
Halloween
Susana Sequeira
Todos os anos temos de ir
comprar rebuçados para mais
uma vez distribuí-los a todos os
monstros, princesas, mortosvivos, bruxas e outros desconhecidos, pequenos e grandes, à porta para acalmar a
juventude “trick or treat” (um
bombom ou uma brincadeira).
Mas donde vem esta festa que
veio a ser uma data importante
no nosso calendário.
As origens do Halloween
Esta festa data de muito longe
e temos que voltar ao tempo dos
Celtas, antes que os Gregos e
dos Romanos fossem grandes
civilizaçoes. Eles viviam na
Escócia, na Irlanda e alguns no
norte da França (como Asterix
e Obelix). Este povo acreditava
em vários deuses: o Deus do
Sol, o Deus da morte e o princípe da escuridao, Samhain.
Neste tempo, o ano para este
povo terminava-se no dia 1 de
Novembro, e eles preparavam
tudo no dia anterior; colheitas,
regrupavam o pasto para entrar
num período que eles consideravam a chegada das trevas
e do frio.
À noite do dia 31 de Outubro,
noite de Samhain, todas as
famílias apagavam as fogueiras
em casa e reuniam-se para
assistir a um ritual rigoroso
feitos por bruxos com um fogo

grande para afastar os espiritos
diabólicos. Eles faziam honra à
passagem da luz para escuridao. No fim da cerimónia,
cada chefe de familia recebia
um tisão ardente do fogo “encantado” e devia metê-lo na
chaminé e devia arder todo o
ano seguinte, para assegurar a
casa dos espiritos malignos.
Mais tarde, os Celtas tomaram o hábito de deixar comida
e presentes à porta para os
espíritos que vadiavam na natureza e quando as pessoas
queriam sair de casa mascaravam-se em bruxas, em gatos
pretos e monstros para, segundo o que eles pensavam, tomar
aparência dos espiritos e andar
com eles sem ser “atacados”.
Para poder ver na noite, eles
pegavam nabos grandes (porque nao havia abóboras naquelas regiões) e cortavam
caras espantosas metendo uma
vela dentro para iluminar os
caminhos.
O Halloween hoje em dia
Nos tempos de agora, o Halloween é mais uma festa comercial onde as pessoas guardaram
os costumes antigos dos Celtas,
mas faz-se com rebuçados e os
pequenos tocam às portas mascarados com caras bonitas ou a
meter medo, para receber de
sacos abertos as mãos cheias
de doces. Tem de se comprar
os efeitos para a casa, os fatos
para os filhos e os rebuçados a
distribuir. No entanto, cada um
faz como quer pois não é uma

A opinião de alguns jovens sobre
o Halloween de várias idades...
Eu gosto da festa do Halloween porque a festejo com as minhas
amigas. Eu também gosto desta festa porque recebo muitos
doces. O que eu não gosto muito é que os nossos pais estão sempre
connosco e eu gostaria estar mais com as minhas amigas.
Amanda Rodrigues - 12 anos
Eu sempre gostei de festejar o Halloween porque todos os anos
passados eu recebi muitos bombons para comer, mas ao mesmo
tempo eu tinha medo porque as pessoas mascaravam-se para
distribuir os rebuçados às portas. Agora que sou grande, vai ser
a minha vez de dar os bombons e de fazer medo aos mais
pequenos. Feliz Halloween.
Nerissa Pacheco - 12 anos
O Halloween é uma festa que as crianças gostam muito.
Encontram-se para recolher rebuçados e estão mascarados.Tocam às portas das pessoas, riem-se com muita graça e estão
contentes de estar acompanhados. Mas todos têm de fazer
cuidado porque o Halloween não é uma bonita festa para toda a
gente, porque às vezes podem morrer crianças, porque não fazem
cuidado e são atropeladas. As pessoas dizem para se vestir com
cores vivas mas quase nimguém faz isso, até eu não o faço, mas é
muito perigoso podem ser atropelados por um carro.
Também, nunca se deve entrar em casas das pessoas que não
se conhece E devem ser acompanhados do pai irmã ou irmão mais
velho. Estar seguro que estão bem acompanhados e que não vão
em lugares estranhos como festas em casa de pessoas desconhecidas ou ir com alguém que não conhecem.
Olhem bem se a luz está verde para atravessar as ruas e é melhor
pintar-se do que pôr uma máscara para ouvir e ver melhor. Não
vestir roupa muita comprida porque pode cair no meio da estrada.
E quando chegam a casa sempre verificar os rebuçados antes de
comer.
Então eu vou desejar a todos um bom Halloween com muita
alegria e não se esqueçam de também fazer cuidado.
Stephane Duarte Simões -12 anos

obrigação de fazer espantos
neste dia.
No entanto, apesar de este
costume do norte da Europa se
ter transformado com os séculos, os jovens tomam prazer
em se mascarar e ter uma identidade diferente por um dia.
A lenda de Jack-o’-Lantern
(conto irlandês)
Jack era um homem sempre
bêbado e que tinha o costume
de estar todos os dias na taberna. Um dia, o Diabo veio ter
com ele para lhe pegar a alma.
O Jack sendo esperto por natureza apesar de beber muito,
decidiu convidar o Diabo para

beber com ele. Não tendo moedas para pagar, este transformou-se em moedas depois de
Jack lhe ter feito a proposta.
Depois da transformação, Jack
pegou nas moedas e meteu-as
num saco com uma cruz de tal
maneira que o diabo não pudesse sair. No fim, Jack fez
prometer o Diabo de voltar no
ano seguinte e deixar-lhe mais
um ano de vida.
No ano seguinte, Jack fez
mais uma brincadeira para que
o Diabo se fosse embora sem
ter o que queria.
Quando Jack morreu, ele foi
recusado às portas do Céu

nabo grande que ele ia comendo no caminho que estava
iluminado pelo tisão do Inferno
e Jack vadia no mundo assim
com a sua lanterna na mão
espe-rando o Dia do Último
Julga-mento.

porque tinha transgredido os
mandamentos de Deus. Quando chegou às portas do Inferno,
também lhes foram fechadas
por todos os gozos que tinha
cometido diante do Diabo.
Desesperado, pediu só um tisão
ardente para poder meter num

Foto da semana

Festa de Halloween
Finalmente já estamos quase
na festa tanto esperada pelas
crianças, a festa do Halloween.
O que significa esta festa para
as crianças? Esta festa é uma
ocasião para os miudos de poderem se mascarar e de sair a rua
para ir buscar rebuçados. Os
amaricanos gastam 2,5 milliões
de dollas por ano sò na festa do
Halloween em bomboms, disfarces, enfeitos e muito mais.
Esta festa de origem Irlandêsa
é a segunda festa mais festejada
(depois do Natal). Pequenas
relembranças para o dia 31 de
Outubro, não deixar a criança
sair a rua sozinha, não deixar as
crianças comer os rabuçados
mal enrolados e disfarçalos
com roupas vivas. O Halloween
é um dia muito especial para as

Maria Calisto
crianças e claro para muitos
adultos igualmente. À poucos
dias atràs estive no jardim
botanico vendo a exposição das
abobras foi lindo, é uma saida
muito rica para fazer em familia.
Gostaria de dar os meus parabéms a todos os pais que pegam
algumas horas para mascarar
os seus filhos e para iram buscar rabouçados com eles. Esta
festa não é sò para ir buscar
bomboms mas também para
passar tempo com os nossos
filhos sobretudo quando não
passamos muito tempo com
eles por varias razões. A todos
bom dia de Halloween e tenham cuidado nas ruas, também não se esqueçam de trocar a hora.

Anedotas
Um grupo de homens estava na sauna do seu clube quando
um telemóvel que estava num banco começou a tocar.
Um dos homens atende.
- Estou?
- Sim, querido?
- Sim querida.
- Olha, estás na sauna?
- Sim.
- Estou em frente a uma loja de roupas com uma vison
magnífico, lindo. Posso comprá-lo?
- E o vison custa quanto?
- Meu amor, só custa 300 contos...
- Bom, está bem.
- Olha, já agora, passei no concessionário Mercedes e vi o
último modelo. É fantástico. Falei com o vendedor que nos faz
um preço de amigo e como estamos a precisar de substituir o
BMW que comprámos o ano passado...
- Quanto é o preço de amigo?
- Meu amor, são só 20.000 contos...
- Bom, como temos dinheiro para gastar. OK. Mas por esse
preço quero com todos os extras. - Olha... antes de desligar
deixa-me so pedir mais uma coisa.
- O quê?
- Hoje de manhã passei em frente da imobiliária e reparei que
aquela vivenda que vimos no Algarve o ano passado está à
venda. Lembras-te? Aquela com piscina e jardim e barbecue
completamente isolada em frente aquela praia magnífica?
- E quanto é que ela custa?
- Meu querido, só custa 250.000 contos...
- Bom, como não temos ainda muitas casas podes comprar
mas negoceia com o vendedor e só pagas 220.000 contos.
- Está bem, meu amor. Obrigado. Então até logo.
- Até logo.
Depois de desligar o homem vira-se para os outros e grita:
- De quem é este telemóvel?

Uma foto muita especial, na festa da poesia. Ashley Belo,
um talento desconhicido será a próxima estrela da nossa
comunidade.

Sabia que…
Miguel Felix
Esta vez, eu falarei da sepultura ou de assassinos de personalidades históricas portuguêsas.
- O corpo do conde D. Henrique, pai do rei D. Afonso Henriques
e bisneto do rei Roberto de França, está sepultado numa capela
da Sé em Braga.
- D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, está sepultado
no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e morreu a 26 de Março
de 1211.
- D. João I, primeiro rei da dinastia de Avis, está sepultado no
Mosteiro da Batalha e morreu a 14 de Agosto de 1433
- D. José I, o Reformador, está sepultado no Mosteiro de São
Vicente de Fora e morreu a 23 de Fevereiro de 1777.
- Vasco da Gama, o navegador que descobriu o caminho
marítimo para Índia está sepultado no Mosteiro dos Jerónimos.
- Luís Vaz Camões, que morreu a 10 de Junho de 1580, está
também sepultado no Mosteiro dos Jerónimos.
- A 14 de Dezembro de 1918, Sidónio Pais, faleceu o quarto
presidente da República Portuguesa.

O Bebé do Ano 2004
Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do
futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos no ano 2004, acompanhadas dos respectivos nomes,
datas de nascimento, nomes dos pais e número do telefone, para:
Concurso Bebé 2004, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent,
Montréal, Qc H2W 1Z4.
No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.
Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)284-1813,
de Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.

Matthew Gonçalves
Nasceu: 13 de Março de 2004
Mãe: Susana Patricio
Pai: Francisco Gonçalves

6816 boul. St. Laurent, Montreal, 762-1697

Conservação de energia
Climatização e Aquecimento

Sistemas de ar
condicionado,
termopompas, lareiras,
cheminés

Venham ver

ou visitem o nosso site web : www.synergiefuture.com
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Vária
Você sabe o que é o Halloween?
Antes de falar das coisinhas
engraçadinhas que inundaram
as lojas por aqui por conta do

sença dos espíritos tornava
mais fácil para os sacerdotes
druidas fazerem suas previsões

Halloween que se aproxima,
dei uma pesquisada nas origens desta festa tão estranha, já
que este vai ser o meu primeiro
Halloween de verdade (sim,
porque Halloween no Brasil
não faz o menor sentido). Traduzi este texto do site web The
History Channel; para quem lê
inglês, melhor dar um pulinho
lá.
A origem da festa de Halloween data da época dos antigos
festivais Celta do solstício de
verão. Este povo que viveu há
2000 anos na área que hoje é a
Irlanda, o Reino Unido e o norte
da França, celebrava o seu ano
novo em 1 de Novembro. Este
dia marcava o fim do Verão e da
colheita, e o início do Inverno
escuro e rigoroso, uma época
do ano que foi sempre associada
com a morte. Os Celtas acreditavam que na noite anterior
ao ano novo, a fronteira entre os
mundos dos vivos e dos mortos
se tornava ténue. Na noite de 31
de Outubro, eles celebravam
um ritual chamado Samhain
(palavra de origem gálica que
significa Novembro), onde eles
acreditavam que os fantasmas
dos mortos retornavam para a
terra. Além de causar confusão
e prejuízos para a colheita, os
Celtas pensavam que a pre-

sobre o futuro. Como eram um
povo dependente do mundo
espiritual, estas profecias eram
fonte importante de conforto
durante o longo Inverno.
Para comemorar o evento, os
sacerdotes druidas faziam
enormes fogueiras, onde as
pessoas se reuniam para queimar oferendas (parte da colheita) e sacrificar animais para
suas divindades. Durante a
comemoração, os celtas vestiam roupas especiais, que eram
tipicamente cabeças de animais e peles, e tentavam ler a
sorte uns dos outros. Depois
que a comemoração terminava, eles acendiam suas lareiras,
que tinham sido apagadas antes da noite começar.
Em 43 d.C., os romanos tinham conquistado a maior
parte do território celta. Durante os 400 anos que eles
dominaram as terras celtas,
duas festividades de origens
romanas foram combinadas
com a tradicional comemoração celta do Samhain. A primeira se chamava Feralia, um
dia no final de Outubro quando
os romanos tradicionalmente
comemoravam a passagem dos
espíritos do mundo dos vivos
para os mortos. A segunda era
um dia para homenagear Pono-
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ma, a deusa romana das frutas
e árvores. O símbolo de Ponoma é a maçã, e com a incorporação desta festividade pela
celebração celta, deu-se início à
tradição de pescar as maçãs,

onde as frutas são colocadas em
uma bacia com água e as pessoas são convidadas a pegar
uma maçã usando somente a
boca. Esta tradição é mantida
até hoje nas festas de Halloween.

Por volta do ano 800, a influência do cristianismo tinha-se
espalhado pelas terras celtas.
No século 17, Papa Bonifácio IV
decretou o dia 1 de Novembro
como o dia de Todos os Santos,
um momento para homenagear santos e mártires. Hoje em
dia acredita-se que o Papa estava tentando substituir a celebração celta por uma comemoração da mesma natureza, só
que aprovada pela igreja. A
celebração também era chamada All-hallows ou All-hallowmas
(do inglês antigo Alholomesse,
que significa All-saints, Todos
os Santos) e a noite anterior, a
noite do Samhain, começou a
ser chamada de noite de Todos os Santos (all-hallows-eve)
e, mais tarde, Halloween. Por
volta do ano 1000, a igreja
decretou o dia 2 de Novembro

como o dia dos espíritos, em
honra aos mortos. Era celebrado de forma similar ao Samhain celta, com grandes fogueiras, desfiles e as fantasias
de santos, anjos e demónios.
Juntas, estas três celebrações,
a noite de todos os santos, o dia
de todos os santos e o dia dos
mortos, eram chamadas de
Hallowmas.
A tradição americana do
“trick-or-treating” (quando as
crianças saem para pedir doces
ou aprontam gracinhas com
quem não entra na brincadeira), provavelmente data dos
primeiros desfiles do dia dos
mortos na Inglaterra. Durante
as festividades, os pobres pe-

com seus amigos espíritos. No
Halloween, para manter os
fantasmas afastados de suas
casas, as pessoas colocavam
pratos de comida do lado de
fora para acalmar os espíritos e
evitar que eles resolvessem
entrar.
Com a vinda dos imigrantes
europeus para os EUA, vieram
também seus variados costumes de Halloween. Por causa do rígido controlo da religião
protestante que caracterizou os
primeiros anos da Nova Inglaterra, a comemoração do Halloween nos tempos coloniais era
extremamente limitada. Era
muito mais comum em Maryland e nas colónias do sul. Com

diam comida e as famílias davam bolos chamados “soul cakes” (bolos da alma), como uma
gratificação por suas promessas de rezarem pelas almas dos
familiares mortos. A distribuição desses bolos era encorajada pela igreja como uma
forma de substituir a antiga
prática de deixar comida e
vinho para os espíritos errantes.
A prática, que era chamada de
“going a-souling” foi sendo
dominada pelas crianças, que
visitavam as casas da vizinhan-

as diferenças de crenças e costumes de diferentes grupos
étnicos europeus, misturados
ainda com os costumes dos
índios americanos, uma nova e
específica forma de comemorar
o Halloween se iniciava. As
primeiras comemorações incluíam eventos para celebrar a
colheita, onde os vizinhos partilhavam histórias dos mortos,
fazendo previsões uns para os
outros, dançando e cantando.
Nas festas de Halloween coloniais também se contavam his-

ça e recebiam bebidas, comida
e dinheiro.
A tradição das fantasias tem
raízes europeias e celtas. Séculos atrás, o Inverno era uma
época incerta e assustadora. As
reservas de comida muitas
vezes eram escassas e, para
muitas pessoas com medo da
escuridão, os curtos dias de
Inverno eram cheios de ansiedade. No Halloween, quando
se acreditava que os fantasmas
voltavam para o mundo terreno, as pessoas pensavam que
poderiam encontrar fantasmas
se saíssem de casa. Para evitar
serem reconhecidas pelos fantasmas, as pessoas usavam
máscaras quando saíam de
casa após o pôr-do-sol, para que
os fantasmas as confundissem

tórias de fantasmas e as pessoas
faziam brincadeiras de todos os
tipos (pregando peças umas
das outras). A partir da metade
do século 19, festividades anuais de Outono eram comuns,
mas o Halloween ainda não era
celebrado em todas as partes
do país.
Na segunda metade do século 19, os EUA foram inundados
por uma nova onda de imigração. Estes novos imigrantes,
especialmente os milhões de
irlandeses escapando da fome
na Irlanda em 1846, ajudaram
a popularizar a comemoração
de Halloween nacionalmente.
Baseados na tradição irlandesa
e inglesa, os americanos começaram a usar fantasias e ir de
casa em casa pedindo comida
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ou dinheiro, prática que se
tornou o “trick-or-treat” infantil
de hoje. As mulheres jovens
acreditavam que, no Halloween, elas poderiam adivinhar o
nome ou aparência dos seus
futuros maridos.
No final dos anos 1800, houve
um movimento nos EUA para
tornar o Halloween um feriado
que fosse mais voltado para a
união da comunidade, da vizinhança, ao invés de fantasmas
e bruxarias. Na virada do século, as festas para crianças e
adultos se tornou a forma mais
corriqueira de celebrar a data.
Festas com muitas brincadeiras, comidas da estação e
roupas alegres. Os pais eram
encorajados pelos jornais e
pelos líderes comunitários a
remover tudo de assustador ou
grotesco das festas de Halloween. Por causa desses esforços,
o Halloween perdeu grande
parte do seu tom supersticioso
e religioso no início do século
20.
Nos anos 20 e 30, a festa se
tornou um feriado focado na
comunidade, com desfiles e
festas nas cidades como principal diversão. Contrariando os
esforços de muitas escolas e
comunidades, actos de vandalismo começaram a se tornar
uma praga nas celebrações de
Halloween em muitos locais.
Nos anos 50, líderes comunitários conseguiram minimi-

zar o problema e a festa evoluiu
para uma celebração voltada
para as crianças. Devido ao
grande número de crianças
durante o “baby boom” dos
anos 50, as festas passaram dos
pré-dios públicos para as salas
de aula ou residências, onde
podiam ser mais facilmente
acomodadas. Entre 1920 e 1950,
as tradições centenárias de
trick-or-treating foram trazidas
de volda. Trick-or-treating era
uma atividade barata para a
vizinhança celebrar o Halloween. Teoricamente, as famílias
podiam prevenir qualquer brincadeira de mau gosto (tricks)
distribuindo doces (treats)
para as crianças. Uma nova
tradição americana nascia, e
ainda continua a crescer. Hoje,
os americanos gastam aproximadamente US$ 6 bilhões
por ano com o Halloween, fazendo com que seja o segundo
maior feriado em vendas para o
comércio.
Não é a toa que as lojas estão
forradas de abóboras, esqueletos, fantasias e doces, de
todos os tamanhos e para todos
os bolsos. Os supermercados
vendem abóboras enormes,
para os tradicionais entalhes e
doces, como a torta de abóbora
(pumpkin pie) que é tradicional
e aparece também no dia de
Acção de Graças (Thanksgiving e no Natal).
Fora os modelitos de terror,
muitas fantasias bonitinhas,
tipo baile de máscaras, com
borboletas, coelhinhas, cleópatras e fantasminhas, pirata,
palhaço, coisas mais tradicionais, que a gente de vez em
quando ainda vê no Carnaval.
Como bem explica o texto sobre
a história do Halloween, é uma
herança da época menos assustadora da festa. Que se realmente tivesse ido por esse caminho, não faria tanto sucesso.
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Festa no Oriental…
Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues
O Clube Oriental Português
de Montreal organizou no passado sábado, dia 23, mais um
serão sócio-cultural. Enquanto
se ia conversando com o companheiro ou o amigo, ia-se saboreando o famoso “Cosido à Portuguesa”.
O “Orchestra Tropical” deu
início ao serão. Este conjunto é
composto por seis elementos
dos quais um é Venezuelano e
o outro Alemão. Levou-me, esta
mistura de gentes, a acreditar
na força mágica que a música
possui unindo assim gentes de
diferentes culturas a tocarem
música portuguesa. Apesar de
ser um conjunto relativamente
novo na comunidade, todos eles
têm uma vasta experiência
musical e no repertório deles
há música para todos os gostos
e idades.
A grande surpresa da noite foi

voltaria noutra ocasião. A euforia do público presente, provou
a razão pela qual o Alex conse-

a presença do jovem Alexandre
Câmara de 11 anos, que apesar
da sua curta participação,
encantou todos os presentes
com sua voz e seu à vontade.
Devido a outro compromisso,
Alexandre não se podia demorar mais, mas prometeu que

adultos. Suas danças vão de
Portugal aos Açores e a última
apresentação deles foi o Malhão, Malhão.
Fomos de surpresa em surpresa e desta vez tivemos o
privilégio de assistir à primeira
saída oficial de um grupo fol-

clórico, o grupo juvenil de Ste.
Therese, “As Nove Maravilhas”
cujo elemento mais novo tem
quatro anos. Leva-me isto a
crer que ao contrário do que se
costuma dizer que as nossas

tradições vão acabar, estou
convicta do contrário e pude
constatar isso precisamente ao
ver o entusiasmo dos dançarinos e ensaiadores. Os ensaiadores são um jovem casal, muito implicados no folclore, que
adoram ensaiar e prometem
dar continuidade à nossa cultura.
Toda esta participação dos
nossos valores artísticos é óptima, mas para os dar-mos a conhecer é preciso espaço e nesse ponto, o Clube Oriental está
sempre pronto a colaborar. O
Oriental, sempre se implicou
muito nestes serões sócio-culturais, dando aos seus sócios e
amigos uma demonstração
importantíssima do papel que

gue ser um jovem cantor com
tanto sucesso.
Os convidados da noite, foi o
grupo folclórico de Kingston. É
um grupo composto por três
partes, o juvenil, os jovens e os

Cartas à Redacção.
Recebemos do nosso leitor Mario M. a carta que a seguir
transcrevemos.
No passado dia 16 de Outubro realizou-se no salão do Centro de
Santa Cruz a festa da poesia, com alguns artistas da comunidade
portuguesa, Lucia Belo e sua filha Ashley, Joe Puga e ainda um
italiano, Vicenzo e o Conjunto Reflex.
Com jantar confeccionado pelo senhor Carlos Almeida e
algumas senhoras do Centro Comunitário do Divino Espírito
Santo, que contribuíram para uma noite agradável.
Ao longo dos anos Adelaide Vilela tornou-se tradição de publicar
livros de poesia. Desta vez foi Portugal à janela e com prazer
marcamos presença no lançamento desta nova obra, com
sabor especial. Li o seu livro de
que muito gostei e desejo que
muitos o façam porque verdadeiramente acho que é bom.
O salão do Centro Comunitário
estava repleto e na hora do lançamento do seu livro apresentou-se
no palco o marido e a filha, para
agradecer e encorajar a esposa
e mãe que se dedica à cultura
portuguesa.
O seu desejo é de continuar a
escrever e nós encorajamo-la
porque gostamos dos seus poemas. Obrigado Adelaide.
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vem desenvolvendo neste aspecto.
O Sr. Gilberto Alves, encarregado do aspecto cultural
desta organização, dizia precisamente que o Clube Oriental
tem que dar continuidade a

todas estas actividades e que
se sente orgulhoso por isso. O
serão de sábado terminou com
o Orchestra Tropical já de madrugada.
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Festa do Outono, da Filarmónica D.E.S. de Laval

Muito colorida em todos os aspectos
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval (FDESL),
passada a temporada das festas

populares do Verão, voltou-se
agora para o “interior” da sua
razão de colectividade recreativa, realizando no sábado transacto a sua anual e sempre

muito apreciada festa dedicada
ao Outono.
Decorreu, pois, no subsolo
da Igreja Santa Cruz este hino
de glória à presente estação
outonal, talvez a mais agradável
das quatro em termos gerais do

multicolorido da Natureza, de
suavidade de temperaturas e
da própria celebração existencial, traduzida na recolha das
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Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins
colheitas.
muito animado em cor, música
Aliás, tudo isso se pôde cons- e dança, protagonizados pelo
tatar na exuberância do am- Rancho Folclórico Português
de Montréal (RFPM) e pelo
conjunto “Carabana”.
Principiando com o RFPM, o
mais antigo da comunidade,
pois foi fundado em 1966 pelo
seu actual director, António
Lourenço, acrescentaríamos
que quer os juvenis, quer os
seniores, muito contribuiram
para o brilhantismo da festa,
com o garrido das suas vestes,
as danças e músicas das nossas
terras e a contagiante alegria
do nosso povo. Sobretudo, e
ainda, pela forte participação
dos jovens nestas manifestações.
E, para abrilhantar o baile,
deslocou-se de Gatineau até
nós o conjunto “Carabana”,
que nada nos dizia, por ser a
biente festivo, com o salão deli- primeira vez que actuou na
ciosamente decorado e repleto nossa comunidade. Todavia,
de convivas; óptimo jantar, resultou numa surpresa muito
confecciondo pela equipa do agradável e de que certamenJosé de Sousa/Ângelo de Sou- te lhe trará fama. Depois, para
uma desgarrada muito animada, juntou-se-lhes o Danny
Pacheco e o Fernando Oliveira,
ambos do conjunto “New
Touch”, e a Nélia Moniz.
O “Carabana”, de que é director o Lino Bettencourt, tem

da parte de Eduino Martins,
Viriato Freire, Carlos Raposo,
Ildeberto Silva, António Lourenço, a Carolina e a Patrícia.
No ensejo, também, homenageou com uma placa comemorativa o José Machado, que tem
sido incansável na colaboração
que tem prestado desde a fundação desta colectividade.

sa e servido pelos simpáticos
jovens músicos desta filarmónica – o que fala de modo inequívoco do empenho e dedicação deles e delas à “sua banda”.
Na parte do espectáculo,
apresentado pelo Luis Melo, da

equipa portuguesa da Rádio
Centr-Ville, elogios são igualmente merecidos, na medida
em que se tratou dum serão

os seguintes elementos: Emanuel Moreira, Victor Rego,
Martin Moreira, Jason Bettencourt e Jonathan Belisle.
Durante o justo momento de
agradecimentos, João Aguiar,
presidente da FDESL, manifestou-se reconhecido pelos apoios
que esta banda tem recebido

Outrossim, inúmeras pessoas
houve as que celebraram a
passagem dos seus aniversários
natalícios nesta noite, e que foram (segundo foi divulgado)
José Medeiros, Dino Pimentel,
Lúcia Marques, Gabriel Puga e
João Aguiar, presidente da
colectividade anfitriã.
No demais, o serão ficou ainda
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marcado com o sorteio de valiosos prémios, através da venda
de uma rifa para tal efeito. Só
que, infelizmente, ainda não era
conhecido o resultado à hora
(já tarde) em que este cronista
deixou o recinto festivo.
Em conclusão, tratou-se de
um evento que deixou boa
impressão em todos os festejantes. Contudo, há sempre
quem desdenhe desta espécie
de actividades, em que homens e mulheres na simplicidade das suas vidas (juntamente com os filhos) teimam
em celebrar a existência que
não a morte, à volta dum jantar,
em sã convívio, na harmonia e
bem-querença dos que normalmente não fazem manche-

te.
Uma comunidade não é só
feita de intelectuais e de políticos “fanfarrões”.
Ou então, nada é mais prejudicial para quem trabalha do
que a presença (leia-se critica)
dos que nada fazem.
A FDESL é dirigida por João
Aguiar, presidente; Manuel
Dias, vice-presidente; Luis
Pacheco, tesoureiro, e Durval
Farias, secretário, sendo a direcção musical da responsabilidade de Gilberto Pavão,
maestro, aos quais felicitamos
pelo sucesso desta festa, ao
mesmo tempo lhes desejando
as maiores prosperidades pessoais e institucionais.
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causa da vergonha e do medo.
Estes abusos podem existir conjuntamente ou podem ser de

seja verdade, compete a cada
um dizer não à agressão.
Ninguém tem o direito de lhe
bater. Este tipo de acção é
considerado um crime no Quebeque e no Canadá. Não é
considerado como um assunto

um só tipo. Para certas pessoas
a violência é uma forma de
obter o poder e dominar os
membros da sua família. Dado
que isto funciona, violência
continua. As crianças são testemunhas involuntárias desta
violência. Ainda que tudo isso

privado ou familiar. Desde 1997
uma lei ministerial foi elaborada; quando existem motivos
razoáveis e prováveis de acreditar que uma infracção foi
cometida em matéria de violência conjugal, os polícias são
obrigados a proceder à deten-

Centro de Ajuda à Família

Amar é sofrer?
Muitas mulheres são vítimas
de violência conjugal diariamente. Uma de quatro mulheres no Canada é vítima de
violência. A violência atinge,
tanto ricos como pobres; recém
chegados ou residentes; analfabetos ou formados. Ela não tem
estatuto nem classe social.
Aparece em todo lado. Toda a
gente esta exposta a violência.
A violência serve para controlar
os outros (regra geral, a família). É um comportamento adquirido pelo agressor, talvez
por ter sido testemunha ou
vitima de violência durante a
infância, não sabe lidar com o
“stress”, é-lhe difícil controlar a
raiva, não aguenta o álcool ou a
droga, está sobre pressão do
trabalho, sente-se incapaz de
fazer face aos problemas, não
gosta de ele próprio, sente-se
desvalorizado, sente-se isolado
e não tem bons amigos.
Os tipos de violência são:
1.verbal - insultos e ameaças;
2.psicológica gestos e palavras que rebaixam a autoestima intimidação; 3. económica controlar o dinheiro,
4.sexual obrigar a actos que
você não quer, avanços repetidos e dolorosos; e 5.física
bater, empurrar, estrangular.
A última etapa da escalada da
violência, se não for controlada,
pode terminar pelo homicídio
da vítima, dos filhos, e muitas
das vezes pelo suicídio do agressor. Habitualmente estes
tipos de abuso acontecem em
privado, ficam escondidos por

ção do agressor e reter as acusações, mesmo que a vítima não
queira fazer queixa.
A maior parte das chamadas
para o 911 são feitas por crianças, amigos, vizinhos, conhecidos, e até por estranhos. Para
a polícia estas chamadas são
uma das mais perigosas. Quando a polícia chega ao local,
observa tudo à sua volta e uma
das primeiras preocupações é
constatar se a vítima está ferida
ou tem marcas para ser socorrida. A vítima pergunta constantemente o que vai acontecer
ao seu agressor. Ela não quer
que os policias o levem e começa a desculpá-lo.
Regra geral, a polícia quando
chega ao local explica porque é
que estão ali. A polícia apresenta-se em patrulha: um dos
agentes ficam com a vítima e o
outro com o agressor. O agressor é informado dos seus direitos que são: de recorrer a assistência de um advogado da sua
escolha e em seguida avisamno dizendo-lhe que não é obrigado a dizer seja o que for, que
não tem que esperar promessas ou favores, nem nada a
temer que ele fala ou não. Tudo
o que ele dirá será escrito e
poderá servir de prova contra
ele. Em relação à vítima, a policia explica que o agressor não
tem o direito de a agredir e que
terá de ir ao tribunal. Ela questiona-se como falar, receia que
não a compreendam. Cresceu
numa tradição que diz que
nunca se pode falar do que se
passa na família e deve suportar todos os abusos. Os problemas do casal resolvem-se em
privado. O código do silencio é

primordial na sua cultura. Além
do mais sempre ouviu a sua
mãe dizer: “ Tem paciência, um
dia o teu marido vai mudar,
vais ser feliz, e sobre tudo não te
esqueça que és mãe de família...”. É difícil para a vítima
explicar os seus problemas e
por isso é muito importante
falar a alguém da mesma cultura. Existem recursos específicos onde pode ir com as suas
crianças em toda a confidencialidade e segurança.
A violência é uma história
sem fim. Uma história dita e
redita. Uma história onde o
ciclo de abuso se repete e toma
cada vez mais expansão criando
assim situações onde nem as
emoções, nem as tristezas, nem
a racionalidade, nem mesmo o
perigo leva as vítimas a saírem
do perigo onde vivem. Se ela é
proveniente de comunidades
etnoculturais, ela está duplamente vulnerável porque o seu
acesso aos serviços é limitado
por causa das barreiras linguísticas, culturais e religiosas
assim como o desconhecimen-

to das políticas de protecção no
Canadá.
Existem no Quebeque vários
serviços para ajudar as vítimas
de violência conjugal e as suas
criança. Mesmo que tenha
medo, mesmo que não conheça o idioma, é sempre possível
utilizar os serviços oferecidos
na sua língua materna.
No Rádio Clube de Montreal
podem ouvir, nas terça-feiras,
um programa de informação
sobre estes assuntos. Tem alguns profisionais que são convidados e tambem uma linha
aberta para fazer perguntas.
Não percam esta oportunidade
de vos informar sobre este
sujeito muito delicado.
Não sofra mais em silêncio,
você não esta sozinha!
Em caso de urgência ligue
para os serviços de urgência
do 911 ou S.O.S. violência
conjugal 873-9010. Na sua
comunidade existe o Centro
de Ajuda à Família com o telefone 514-982-0804.

É Fluente em Alguma das Seguintes Línguas (além do Inglês) ?

Português

Francês

Espanhol

Italiano

Alemão

Japonês

Beneficie das suas competências e avance a sua carreira: SITEL pode ser o lugar para si!
Posições de serviço à clientela.
SITEL é uma das maiores firmas de Tele-Serviços, com mais de 24000 empregados globalmente, especializada em Serviço à Clientela para companhias e
indústrias tais como telecomunicações, finança, tecnologia, etc. Somos uma companhia registada na Bolsa de Valores (SWW) negociando com as companhias
Fortune 500 através do mundo. Devido a um crescimento sem precedentes,
SITEL procura agora profissionais articulados e entusiásticos para se juntarem à
equipa.www.sitel.com
Qualificações:
• Excepcionais competências no serviço à clientela
• Bilingue (Inglês e uma ou mais das seguintes línguas: Francês,
Espanhol, Italiano, Português, Alemão, Japonês)
• Excelente aptidão em computadores
• Diploma de ensino secundário
• Deve submeter-se a inquérito de crédito e criminal
• Estar disponível para trabalhar em turnos nocturnos (23 às 7
horas)
Oferecemos:
• Salários competitivos (Base horária + prémio
de língua e turno)
• Ganhos pagos de duas em duas semanas
• Treino pago
• Meio computadorizado
• Oportunidades de promoção
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•

Programas oferendo tarifas corporativas e descontos
Desenvolvimento contínuo de carreira (Universidade SITEL)
Acessível à estação de metro (Laurier)

CHAME AGORA e veja o que temos para oferecer:
Contacte Miranda ou Margo no (514) 904-5443
Ou envie-nos por favor os seus CVs para:
Fax: (514)906-4283
E-mail: recruitement.laurier@sitel.com
201 Laurier E., 2nd Floor
Montréal (Québec) H2T 3E6
Quatro quarteirões a Oeste do Metro Laurier
Agradecemos a todos os candidatos pelo seu interesse, contudo, só
os que forem seleccionados para entrevista serão contactados.
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O ORATÓRIO DE
SÃO JOSÉ FESTEJOU CEM ANOS

São José na Capela do aludido
Colégio.

ceu em 1937 com 91 anos de
idade, mais de um milhão de

Foi assim que em nome da
caridade ele começou a receber um grande número de

pessoas desfilaram junto dos
seus restos mortais que hoje
repousam em humilde túmulo

pessoas que no Colégio o procuravam.
Solicitado por centenas de
doentes, o Irmão André recebeu a autorização de instalar
uma estátua de São José na
montanha diante do Colégio.
Em 1904 (completam-se agora cem anos) foi então construída uma primeira Capela.

no interior do Oratório.
O Irmão André foi beatificado
pelo Papa João Paulo II a 23 de
Maio de 1982.
A primeira pedra do Oratório
foi colocada em 1924 mas a
Basílica que lhe é adjacente só
foi terminada em 1967.
O Oratório e a respectiva
Basílica recebem cerca de dois

Joviano Vaz

As cerimónias comemorativas do centenário do Oratório
de São José começaram no
transacto dia 17 do corrente.
O Arcebispo de Montreal, o
Cardeal Jean-Claude Turcotte
presidiu à cerimónia de consa-

gração da Basílica adjacente ao
Oratório, na presença de trinta
bispos e de altos dignitários dos
meios económico e político.
O Papa. João Paulo II concedeu ao Oratório a Rosa de Oiro,
uma distinção raramente atribuída pela Santa Sé.
A capelinha erigida em 1904
(faz agora cem anos) acabou
por se transformar numa grande basílica passando assim a ser
o maior Santuário do Mundo
dedicado a São José.
E quase impossível acreditar
que este vasto monumento seja
a obra de um só homem, o
humilde Irmão André da Or-

dem da Santa Cruz.
Pois foi o que aconteceu.
É a ele que se deve esta imponente construção dedicada á
glória do protector dos carpinteiros.
Quando Alfred Bessette (Irmão André em religião) en-

trou na Ordem da Santa Cruz
foi-lhe confiado o lugar de porteiro do Colégio de Notre Dame
situado do outro lado da rua
onde foi construído o Oratório e
mais tarde a Basílica.
Passava ele longas horas a
rezar diante de uma estátua de

Arca
ao vosso serviço
desde 1964

Quando o Irmão André fale-

milhões de visitantes por ano.

Casa dos Açores do Quebeque
A Casa dos Açores do Quebeque informa que estará entre nós
o Sr. Jaime Fernando L. Domingues, Presidente da Delegação dos
Açores da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, para
dialogar com os Ex-combatentes da Guerra do Ultramar
Português, sobre os seguintes assuntos :
1- Legislação referente aos ex-combatentes do Ultramar
Português ;2- Informações sobre o Complemento da Pensão para
os ex-combatentes ;3- Informações sobre possíveis direitos de excombatentes feridos na guerra do Ultramar 4- Outros assuntos

Casa de Móveis

Arca

4117 Boul. St-Laurent, Montreal

10-27-2004.pmd
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Local : Casa dos Açores do Quebeque, 229 Rue Fleury ouest
Data : 05 de Novembro de 2004
Hora : 19H30
Haverá jantar e os interessados devem comunicar com a Casa dos
Açores do Quebeque, através do telefone : (514)-388-4129, fax :
(514)-388-2813, email : cacorbec@hotmail.com, Damião Sousa
(514) 387-1273, ou ainda com
Natércia Rodrigues
(514) 384-1575.

tel.: (514) 842-0591

2004-10-26, 17:42
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Vária
NA ADOPÇÃO
Maria Leonor Paiva
Balanço Mais de um ano após nova legislação, muito continua em reestruturação Lei aponta para processos mais
céleres, mas a base de dados que pode acelerá-los não está
ainda operacional
São 15 mil os menores portugueses depositados em instituições, à espera de um destino.
Actualmente, “a Segurança
Social está a elaborar um levantamento, criança a criança,
porque, para já, ninguém sabe
quantas destas poderão ser
adoptadas”, começa Luís VillasBoas, o presidente da Comissão
de Acompanhamento e Aplicação da Legislação de Adopção
(CAALA).
Pouco mais de um ano depois
da nova lei da adopção entrar
em vigor (22 de Setembro de
2003), quase tudo sobre esta
matéria continua em fase de
reestruturação. Destaque-se,
por exemplo, a base de dados
que “permitirá que uma criança de Bragança possa estar
disponível numa listagem nacional, podendo ir parar ao Funchal; encurtando, assim, a sua
estadia em instituições e o tempo de espera de um qualquer
casal ou indivíduo candidato a
adoptar”, explica Villas Boas.
Sobre esta, 12 meses volvidos
após a nova lei, “espera-se que
no final de Outubro possa estar
operante”, acrescenta.
Resumindo, mesmo depois
de uma lei que vem tentar
acelerar os considerados morosos processos de adopção, “ainda há muito por fazer”. Fundamentalmente, é preciso “acabar com uma mentalidade de
séculos de depósitos, para que

10-27-2004.pmd
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uma criança esteja o menor
tempo possível dentro de uma
instituição”, alerta. E ao todo
são cerca de 400 as que se contabilizam aqui, neste tão pequeno rectângulo luso. Só depois
de se acabar com a tal mentalidade é que se resolverá uma
das maiores deficiências verificadas: o tempo de espera que
vai da aprovação de uma candidatura até à pré-adopção. “É,
continua a ser um problema”,
admite o presidente da CAA
LA.

Lei contorna problemas
Um problema a ser contornado pela nova legislação , já
que esta reduziu, pelo menos, o
tempo que poderá levar até à
aprovação de uma candidatura. “Antes, poderia ir até um
ano. Hoje, terá que ser aprovada (ou não) num prazo máximo de seis meses”, recorda.
Ainda que, depois, o prazo a
esperar entre esta aprovação e
a pré-adopção seja largo, pelo

menos, garante-se um mais
curto período até à aprovação.
Do mesmo modo, a nova lei
reduz a fase de pré-adopção
para seis meses. No total, ganhou-se um ano, em processos
que podem levar até quatro.
Uma outra novidade é o alargamento do limite da faixa
etária, dos 50 para os 60, por
parte de quem quer adoptar,
“desde que a diferença entre os
pais e a criança não exceda os
50 anos”. Por isto mesmo, avança Villas-Boas, “o número de
candidatos a pais subiu muito
no último ano”. O Governo não
apresentou estatísticas, até ao
fecho desta edição, para corroborar aquela afirmação.
“Ainda há muito por fazer”
Efeitos da legislação não se
fizeram sentir
“Os efeitos da legislação, que
em termos teóricos vem
melhorar estes processos de
adopção, ainda não se fizeram
sentir”, revela Carlos Almeida
Santos, presidente da Asas,
uma instituição de acolhimento
de Santo Tirso.
A organização de apoio social, prestes a contar 10 anos de
existência, alberga, neste momento, cerca de 40 menores
que reúnem condições para
serem adoptados, sendo que os
casos mais complicados “são
sempre os dos mais velhinhos,
porque a partir dos três anos
começa a ser muito difícil”,
alerta.
A nova legislação ainda não
se fez sentir e , portanto, “a
permanência média de cada
menor é de três ou quatro anos”, afirma, avisando desde
logo que tamanha demora

“não é aconselhável”.
Recorde-se, agora, que apesar de haver 15 mil menores
institucionalizados, em Portugal, nem todos são para adoptar.
E, portanto, é exactamente
isto o que se passa com a Asas.
“Cerca de 50% deles fica para
adopção, mas 50% regressa à
família de origem”. Apesar de
não ser aconselhável que permaneçam muito tempo em instituições, a verdade é que, por
outro lado, acrescenta Almeida
Santos, “é, muitas vezes, nestas
instituições que as crianças
encontram o equilíbrio e o
afecto que nunca encontraram
em lado algum, nem mesmo
nas suas famílias biológicas,
que são, na maior parte das
vezes, muito desestruturadas”.
Por isso, ali na Asas, “eles,
quando são mais velhinhos, vão
à escola, à natação, ao escutismo e têm uma vida perfeitamente normal, sendo que os
próprios funcionários e voluntários fazem os possíveis por
tratá-los como filhos”, defende
o responsável.
Já se sabe que, por certo,
mesmo com todo o conforto,
será difíl curar mazelas. Os mais
velhos vão perdendo probabilidades de serem adoptados e
começa-se, então, a desenhar,
para minimizar as tais mazelas,
“um projecto de vida”.
Relativamente aos meninos
que estão aptos a serem adoptados, estas demoras processuais tranforma-os nos maiores
prejudicados, porque por “cada
dia que passa é um dia a menos
na oportunidade de integrarem uma verdadeira família”,
conclui.

2004-10-26, 17:42

Paróquia Notre-Dame-des-Neiges

Bazar anual de 2004

No fim de semana de 5 de Novembro das 16h00 à 21h00, dia 6
das 10h0 às 16h00 e dia e 7 das 13h00 às 16h00, realiza-se o
tradicional Bazar Anual da Paróquia Notre-Dame-des-Neiges, no
5320, chemin de la Côte des Neiges, na cave da igreja.
Para informações: 738-1987
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

MÓVEIS

UM SERVIÇO DO

EM 26 OUTUBRO 2004

1EURO=1.5670C
Cd

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA

4244 St. Laurent

Tel.: (514) 499-0359
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

934-4400

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AGÊNCIAS DE VIAGENS

844-8738

351-7444

SOLMAR
111 St-Paul E

861-4562

TASCA
172 Duluth E

987-1530

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent

(514) 985-2411

OURIVESARIAS

B. SERKOS
1530, Curé-Labelle, # 203 (450) 686-0026

REVESTIMENTOS

QUIROPRATAS

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

232-3095

499-1624

845-1520

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel

725-2626

SATÉLITES
288-2082

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

RENOVAÇÕES

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent

351-1716

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
593-6649
Dominique
842-6420

LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval

947-1479

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent Tel.: 844-0388 / 844-7257
Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276 St-Laurent

843-7282

2o Mês de Saudade

DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent

Firmino Teixeira
Faleceu a 29 de Agosto de 2004

843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O

272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

288-3019

PADARIAS

987-0080

385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

845-5335

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
(514) 277-7778
(514) 862-2319
ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval (514) 595-1500
Víctor Marques
(514) 570-9857

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

845-5804

IGREJAS

IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave..
(514) 484-3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor: Carlos Figueiredo
376-3210

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

987-7666

IGREJA EVANGÉLICA LUSO-FRANCÓFONA
28 St-Charles, Ste-Thérèse (450) 435-9834

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

849-8591

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

Esposa, filhos, mãe, e neta, familiares e
amigos recordam com profunda saudade
o seu ente querido.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 2o mês em
sufrágio pela sua alma, que será celebrada
no dia 29 de Outubro de 2004, pelas
18h30, na missão Santa Cruz, 60 Rachel
Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas
as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.
A família quer mais uma vez expressar sinceros agradecimentos a todos que, no momento de dor, manifestaram o
seu apoio.

†

Maria das Mercês
dos Santos Ferreira

844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent

844-3307
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GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec

Até hoje, para além dos responsáveis norte-americano e
britânico, ninguém viu provas
de que o Iraque tinha armas
Químicas. Só falta fabricar as
provas o que nem seria caso
virgem. O povo iraquiano luta
pela paz, pela cultura dos Direitos Humanos. Recusa ter um
governo nomeado por estrangeiros e pede a saída imedita
dos militares que ocupam o
Iraque.
Como é possível ter um mundo disciplinado e respeitador de
princípios quando os donos do
mundo mentem?... Cito também de memória, Durão Barroso, ex-primeiro ministro português numa das suas tentativas para justificar o alinhamento do Governo português
com os falcões de Washington,
que a Europa não deveria deixar-se dividir por um regime
ignóbil como o do Iraque.
O problema é que não foi o
regime do Iraque qu
e dividiu a Europa. A Europa
condenou unanimamente regimes ou práticas de poderes
como os do Iraque, Arábia
Saudita, Paquis-tão ou Israel. O
que dividiu e divide a Europa
foi e é a forma discricionária
como se encarou a solução para
o Iraque. O que divide a Europa
é uma admi-nistração imperial,
unilate-ralista, fundamentalista
e beli-cista como a de Washington, que humilha a Europa
rasgan-do os compromissos
que com ela havia assumido
sobre o Protocolo de Quioto,

Faleceu em Chomedey, Laval, no dia 23 de
Outubro de 2004, com a idade de 76 anos, a Sra.
D. Maria das Mercês dos Santos Ferreira, Natural de Varzea, S. Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos Nicolau e Valdomira
(Mário Ferreira), seus netos Mélanie, Julie e
Jason, seus irmãos e sua irmã, seus sobrinhos e
sobrinhas, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Chomedey (Laval)
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500
O funeral teve lugar no dia 25 de Outubro de 2004, após missa de
corpo presente, pelas 12 horas, na Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, seguindo depois para o cemitério St-Martin, onde foi a
sepultar.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente,
vem por este meio agradecer a todos os que com a sua presença,
palavras e outros gestos de amizade, os reconfortaram nestes
momentos tão difíceis da sua vida. A todos o nosso sincero obrigado
e Bem-Hajam.

Manuel Rodrigues
que de-sencadeou a guerra no
Iraque, sem mandato da ONU,
que está contra a ameaça de
armas químicas mas recusou

retificar a Convenção sobre
armas químicas e biológicas.
Que anuncia a intenção de
julgar res-ponsáveis iraquianos
num Tribunal Internacional
como criminosos de guerra,
mas sabotou a Constituição do
Tribunal Penal Internacional,
que invocou para intervir contra Saddam Hussein suspeito
de ligações deste à rede AlQaeda, que não consegue
provar, mas sanciona e legitima o terrorismo de estado de
Israel na Palestina. Que faz
guerra contra uma hipotética,
ameaça nuclear, mas declara
disposta a recorrer a armas
nucleares nesta mesma guerra. O que divide a Europa é o
facto de haver governos europeus com falta de princípios e
verdade e se mantêm surdos
às maciças manifestações populares e consultas de opinião que
recusam a hipótese de o velho
continente se tornar vassalo de
obscuros interesses ao serviço
do projecto imperial norteamericano.

S.Martinho em Santa Cruz
Sábado dia 13 de Novembro a partir das 20h00 haverá festa rija
na cave da igreja de Santa Cruz. A Festa da Castanha e do Vinho
terá também o Concurso do Vinho Novo para o qual estão
reservados alguns prémios.
Com a boa música do Agrupamento musical Som 2000 a
proporcionar um bom ambiente, as entradas são de 7 castanhas
para adultos e 4 castanhas para as crianças. Reserve a sua mesa.
Os bilhetes encontram-se à venda na secretaria da Missão.

†

Eugénio Manuel de Matos
1933- 2004

No passado dia 22 de Outubro de 2004,
faleceu em Montreal, com a idade de 71
anos, o Sr. Eugénio Manuel de Matos,
esposo da Sra.D. Maria Medeiros, naturais
da freguesia do Cabouco, Lagoa, São
Miguel Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus
filhos Virginia Matos (Denis Robitaille),
José Matos (Tina de Matos) e Carlos Matos (Nelly Melo), seus
netos; Jeff,Felix, Cindy, Emily-Rose, Jessie Robitaille; seus irmãos
António Matos e Maria da Luz Matos(Martinho Arruda), seus
cunhados(as), primos e primas, assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Missão de Nossa
Senhora de Fátima de Laval, residida pelo Rev.do Padre José
Vieira Arruda, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção
ao Cemitério de Laval, Magnus Poirier, onde foi a sepultar,
descansando para a eternidade.
A família Matos 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.
A missa do sétimo dia será celebrada sábado, dia 30 de Outubro
2004, pelas 16 horas, na Missão Nossa Senhora de Fátima de
Laval. A família convida todos os familiares e amigos a virem
partilhar estes momentos, confraternizando com eles as
memórias do seu ente querido, Eugénio.
Os serviços funerários estiveram a cargo da:
MAGNUS POIRIER inc.
222, Boul. des Laurentides, Laval.
Tel: 514-727-2847
Director: José Teixeira
P.S.: Obrigado Pai por tudo o que fizeste por nos, obrigado
pelo pão que nunca faltou, Obrigado pelo teu carinho, obrigado
pelo teu amor, obrigado pelo dom da vida, pai nunca nos
esqueceremos de ti,ficaras sempre gravado no nosso coração.
OBRIGADO. xoxo

271-6452

MONUMENTOS

LISBOA
355 Rachel Est

10-27-2004.pmd

LA GRILLE PORTUGAISE
8616 Chaumont, Anjou

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

273-9638

849-1153

844-4588

843-5626

PSICÓLOGOS

ALGARVE
681 Jarry Est

LATINO
177 Mont-Royal Est

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

JORGE VASCO
406, St-Joseph Este

DISCOS/LIVROS

495-2597
483-2362
849-9901

721-8885

849-2391

842-6822

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville
Rádio CFMB
Radio Clube Portugal

CASA VINHO
3750 MASSON

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

842-6891

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

845-6028

PADARIA E PASTELARIA BELA VISTA
68, Ave. des Pins Este
849-3609
www.pasteis-de-nata.com

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

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

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

BOUTIQUE LISBONNE
4083 Boul. St-Laurent

DENTISTAS

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. Angolana de Montreal
313-6465
Associação N. S. de Fátima
(Chomedey, Laval)
681-0612
Associação Portuguesa
do Canadá
844-2269
Associação Portuguesa
do Espírito Santo
254-4647
Associação Portuguesa
de Lasalle
366-6305
Associação Portuguesa
de Ste-Thérèse
435-0301
Caixa de Economia
dos Portugueses
842-8077
Casa dos Açores do Quebeque
388-4129
Centro de Ajuda à Família
982-0804
Centro Português de Referência 842-8045
Centro Comunitário do Espírito Santo 353-1550
Clube Oriental Português de Montreal 342-4373
Clube Portugal de Montreal
844-1406
Grupo Folclórico Campinos
do Ribatejo
353-3577
Rancho Folclórico Verde Minho
768-7634
Ass.Port.West Island
684-0857
Português de Montreal
739-9322
Sporting Clube de Montreal
499-9420
Sport Montreal e Benfica
273-4389

729-9494

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

CLÍNICAS
842-4242
849-2391
9-1-1
872-1212
844-0161
842-1231
345-4931
842-6141

CANTINHO
3204 JARRY E

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267 Av. Coloniale
285-1620
672-4687

CASAMENTOS

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

○

842-8077

CANALIZADORES

HORÁRIO DE ABERTURA

842-0591

M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203
849-6619

Guerra no Iraque

4117 St-Laurent

NOTÁRIOS

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent

2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Polícia
Bombeiros
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Justine
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital de Montreal
para Crianças
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi)
Sun Youth,
Serviços de Urgência

(514) 287-3370

BOUTIQUES

Consulado Geral
de Portugal

RESTAURANTES

ARCA

(450)669-7467
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Serviços & negócios
PRECISA-SE
CADROPORTE

Pessoal para trabalho geral.
Gil da Silva
(450) 434-9000 ext.238
(514) 708-3207
Operários c/ o mínimo de 5 anos de
exp. em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Cozinheiro, empregado de mesa e
pessoa para lavar louça, com
experiência. Restaurante Italiano de
alta qualidade.
540, Boul. Marie-Victorin, em
Boucherville.
Tel. : (450) 641-2277
Empregada de balcão, tempo parcial.
Tel. (514) 272-0362
RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sérios, nos
Estados Unidos da América, no
nordeste, no médio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom salário.
Por favor chame Tony,
no 514.685.0409

Precisamos de pessoal para trabalho
geral – cortar fios e colocar etiquetas.
Com experiência. 39 horas por
semana.
Salário
segundo
experiência.
Contacte Jacqueline:
(514) 384-8582
Pessoa responsável para limpeza de
escritório situado em West Island, a
tempo parcial. Deve possuir carro.
Tel. (514) 865-3384
(514) 624-3437
Procuramos ajudante carniceiro com
experiência, que saiba falar
Português, Francês e Ingleses.
Pessoa simpática.
Tel: (514) 593-1114
Companhia de paisagismo procura
pessoal, com mínimo de 5 anos de
experiência.
Tel. (450) 975-9907
Procuramos empregada para trabalhar
à caixa.
Tel. (514) 278-7047
CENTRO DA CIDADE
Procuramos empregado/a para
vendas. Pessoa matura, com
experiência, que fala Francês e
Inglês. $9 / hora. 35 a 40 horas por
semana.
Tel. (514) 603-0836
Precisamos de pessoa para limpeza.
Contacte António Aguiar
Tel: (450) 979-7292

Procuramos pessoal para limpeza,
em escritórios. No velho Montreal.
Salário entre $8.60 e $10 / hora,
segundo experiência. Mais ou menos
15 horas/semana. Pedimos referências.
Tel: (514) 963-4985

Casal sem crianças procura pessoa
para trabalho doméstico. 4 dias /
semana; segundas, terças, quintas e
sextas-feiras. Emprego permanente.
Telefone para o:
( 514) 739-9305 ou
(514) 739-4689

Estamos à procura de empregados
para paisagismo, “pave-uni”, pavimento e terraplanagem. Disponível
imediatamente.
Contacte Charlie:
Telemóvel : (514) 983-9536
Tel. (450) 661-7283

Procuro pessoa - que não fume - para
trabalho doméstico. Todas as quintasfeiras. 8 horas/dia. Com experiência
e referências.
Em Ahuntsic Oeste
Tel. (514) 332-5672

ALUGA-SE

DIVERSOS

Aluga-se 2 apartamentos – 3 1/2 e 4
1/2, situados no 3472 St-Denis, em
frente ao Metro Sherbrooke.
Tel. (514) 281-1012
João Colasso

Oferece-se cursos de assistente
ou secretária dentária. Facilidades
de pagamento.
Olga : 582-1771

VENDE-SE
Vende-se 4 pneus de Inverno novos,
195R14.
Contacte
António Figueiredo
Tel. (514) 252-5211
Vende-se em Carvalheilhos, Boticas,
perto de Chaves, Portugal, casa de
habitação e comercial, pelo melhor
preço.
Para mais informações,
telefone para o (514) 482-5229

Linda, de la main
aux cartes

Residência para pessoas idosas,
servindo refeições portuguesas, com
ambiente familial, visita de médico,
enfermeira 24h / 24. Propriedade de
senhora portuguesa. Possibilidade
de alugar quarto à semana (por
exemplo, pessoas que viajam).
Contacte a Sra. D. Fernanda C.
Benfeito, pelo telefone:
(450) 975-2574 ou
(450) 793-4908

APC-Dia do Sócio
A Associação Portuguesa do Canada celebra no próximo
domingo dia 14 de Novembro pelas 13h00 o Dia do Sócio, com um
variado bufete e música e animação pelo Disco Móbil João (Picas).
As entradas são gratuitas para os sócios e 15 apc para não sócios.
Para mais informações ou reservas contactar: APC 844-2269

Lar de Santa Maria
Comissão das Festas de Peniche organiza no sábado 8 de
Novembro, o seu tradicional jantar de beneficência para o Lar
de Santa Maria, no salão da Igreja de Santa Cruz, pelas 19
horas.A noite será abrilhantada pelo Conjunto Exagone e
haverão algumas surpresas.

Contentor para a zona de Ponte da
Barca, no Minho.Partida no meio de
Dezembro. 376-5407
Vidente com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.Rosa

Tel.: (514) 278-3956

Magusto em Brossard
A Escola Portuguesa de Brossard organiza no sábado 13 de
Novembro, um suculento jantar que será seguido de umas
castanhas dignas dos melhores Magustos Portugueses. Esta
festividade de S.Martinho destina-se a uma excelente obra social
que é a recolha de fundos para assegurar o bom funcionamento
anual da Escola.
O jantar será no Centro de Joalharia Internacional LSM, 9420,
boul. Tascherau, em Brossard (estacionamento do Cosco) e os
interessados poderão contactar os telefones: (514) 570-5173, (450)
659-4356 ou (450) 635-3327. Os preços são $25/adultos e $15/
crianças até os 10 anos. Não percam uma oportunidade de ajudar
a Escola, beneficiando uma excelente oportunidade de diversão.
N.R.:A manutenção duma escola acarreta muitas preocupações
para os benévolos que dela se ocupam, mesmo se não obrigados,
sendo muito importante o apoio que a população portuguesa possa
oferecer, pois os responsáveis não contam com qualquer tipo de
subsídios das entidades portuguesas.

Aménagement Paysager L’Artisan
Procura homem para trabalho em
muros e chãos de pedras. Com
experiência. Boa remuneração –
entre $15 e $20 por hora.

Contacte David.
(514) 979-5604

Bom negócio à venda
Telefone Steve
REMAX Alliance Inc.

DU CARTIER-VILLERAY

7170 St-Laurent

Informação gratuita - casas, hipoteca...
EXPERIENCE
Hall of Fame

Esc.: (514) 272-2432
Cel.: (514) 770-6200
Res.: (514) 272-2431

CARLOS AGOSTINHO

Esc.: 374-4000
Arlindo (Alain) Velosa

Avaliação gratuita

72 CASAS VENDIDAS EM 2003
VILLERAY
ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovação de qualidade

MONTREAL-NORTE – Duplex,
com bachelor, bem situado, com
cave e garagem.

VILLERAY – Duplex, casa,
bachelor, cave, estacionamento.
Todo renovado.

DA
I
ND
E
V
NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.Preço reduzido

A
IDDE

VV

NO
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Duplex 2x5½ + “Bachelor”.
Esquina de rua, terraço e
garagem. Impecável.
AHUNTSIC

ST-MICHEL
8x4½ renovados,bom sítio
Rendimento $36.300.

Preço : $339.000

neg.

“Cottage” em sector
procurado, com 4 qtos
fechados, lareira, cave
bem terminada, solarium.
$229.000.

VENDE-SE
Padaria no Plateau
Sector procurado, esquina de rua,
com mais de 25 anos de existência.
Preço para venda rápida:

DA
ENID

ROSEMONT Optimo condo, 2 qts,
Próximo de Laurier $142.500. Nego-

VE

D
DI

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos
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$24.000.
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Desporto
Formula1

J.P. Montoya foi “Rei” no Brasil
Hélder Dias
Juan Pablo Montoya deixa a
Williams-BMW pela grande
porta, ao vencer impecavelmente a última corrida da temporada, oferecendo assim a
Frank Williams, e à equipa, a
primeira e única vitoria da

época. Montoya vai mais longe,
e começa desde já a impressionar os seus futuros patrões
na McLaren, ao terminar a
corrida a frente do seu novo
companheiro de equipa, Kimi
Raikkonen, que cortou a linha

de chegada na segunda posição.
Rubens Barrichello “Ferrari”, corria em casa; ainda não foi
desta que partirá com os louros
da sua terra natal!... Depois de
ter concretizado a primeira
posição na linha de partida,
Rubinho não conseguiu melhor que um terceiro lugar na
corrida, não deixando, no en-

bem dife-rente em 2005. Veremos!..
Um facto, e desde já, certo
com as novas modificações
efectuadas pela FIA (esperemos
que todas as equipas as aceitem) - o Campeonato do Mundo 2005 será sem dúvida mais
excitante, mais disputado e
mais atractivo que este de 2004.
Próximo encontro dentro de

Classificacao final deste G.P.do Brasil
MUNDIAL DE CONDUTORES
Pos
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Piloto
Michael Schumacher
Rubens Barrichello
Jenson Button
Fernando Alonso
Juan Pablo Montoya

das nossas reportagens, bem
como os inúmeros e-mails de
felicitações recebidos, juntamente com A Voz de Portugal.
Estaremos mais uma vez de
volta para vos trazer o tudo de
um tudo deste mundo mara-

tanto, de ser a sua melhor classificação nas 12 participações
do Grande Prémio do Brasil.
“Penso que com toda esta humidade, os nossos carros ainda não
são eficazes. Se a pista tivesse
permanecido seca, aí seria outra
música” desculpava-se mais
uma vez Barrichello.
Que fará Villeneuve ao lado
de Filipe Massa? Este que esta
época se mostrou mais presente, mais maturo nas pistas, e
inicialmente, mais rápido. Como aceitará o novo chassis
Sauber o novo motor Ferrari ?
Tudo isto ainda uma incógnita,
mas uma coisa é certa, Peter
Sauber disse fornecer um carro

Ligue e escute uma mensagem
DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
- Chamada gratuita -
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vilhoso de homens e de máquinas. As minhas cordiais
saudações desportivas. Até lá,
não deixe de seguir o meu conselho amigo: seja prudente nas
estradas.

breves dias, para um resumo
final e uma análise a este Campeonato do Mundo 2004. Caro
leitor, mais uma época chega
ao seu fim! Quero agradecerlhe a sua fidelidade na leitura

(514) 484-3795

10-27-2004.pmd

Pontos
148
114
85
59
58
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Melhores
Marcadores
1
2
3
4
5
6
7
8

McCarthy, FC Porto
Liedson, Sporting
Wender, Sp. Braga
Wesley, Penafiel
João Tomás, Sp. Braga
Jorginho, V.Setúbal
Antchouet, Belenenses
Azar Karadas, Benfica

5
5
4
4
4
4
4
3
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Desporto
Sporting arranca triunfo sofrido sobre o Belenenses

“Leões” em sexto lugar

Cristiano Ronaldo candidato pelo segundo ano consecutivo

Prémio Golden Boy

O Sporting arrancou hoje um triunfo sofrido diante do
Belenenses por 2-0, em encontro antecipado da sétima
jornada da Superliga portuguesa de futebol, que possibilitou
aos “leões” ascender ao sexto posto da prova.

Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo é
candidato ao prémio Golden
Boy. A distinção que re-

presenta uma espécie de Bola
de Ouro para Sub-21 é anualmente atribuída pelo
prestigiado jornal italiano
Tuttosport.
O internacional português
do Manchester United faz parte
da lista de 40 candidatos ao
prémio assim como os brasileiros do Futebol Clube do
Porto Diego e Carlos Alberto.
Wayne Rooney, também do
Manchester United, Fernando
Torres, do Atlético de Madrid,
e Van der Vaart, do Ajax, são
outros dos nomes que também
constam da lista.

Benfica derrota holandeses do Heerenveen por 4-2

“Bis” de Nuno Gomes

Num encontro em que sentiu enormes dificuldades para
conseguir chegar perto da
baliza contrária, o Sporting
construiu a vitória em apenas
dois minutos, numa altura em
que o espectro do empate já
pairava em Alvalade.
Pouco depois de Antchouet
ter perdido uma excelente oportunidade para colocar os
“azuis” do Restelo na frente –
Ricardo negou o golo ao gabonês -, Liedson na sequência de
um canto adiantou o Sporting
no marcador, aos 85 minutos,
apontando o seu quinto tento
na prova, isolando-se na lista

10-27-2004.pmd
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dos melhores marcadores.
O Belenenses ainda tentou
reagir à desvantagem e balançou-se para a frente, o que foi
aproveitado pelo Sporting para
colocar um ponto final no encontro, com Douala, num típico
lance de contra-ataque, a estrear-se a marcar pelos “leões”.
Com este resultado, o Sporting ascendeu ao sexto posto da
classificação, com 11 pontos,
menos três que o comandante
Vitória Setúbal e menos dois
que Benfica e Marítimo, que
apenas actuam no domingo.

O Benfica venceu no estádio da Luz, os holandeses do
Heerenveen por 4-2. Nuno Gomes marcou duas vezes. O
avançado assinalou o centésimo golo ao serviço do Benfica.
Na estreia do novo formato da Taça UEFA, os encarnados
chegaram a tremer, quando os holandeses empatarm o jogo.
Foi já perto dos 90 minutos que o clube da Luz respirou de
alívio.
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