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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

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

O Presidente da República defen-
de  que a Europa é a resposta para os
problemas dos cidadãos, dando co-
mo exemplo a imigração ilegal que
considera um “fenómeno europeu,
que requer uma resposta europeia”.
Em entrevista publicada no “El
País”— na véspera do início da sua
primeira visita oficial a Espanha como
chefe de Estado — Cavaco frisa que
“a Europa é a resposta para os pro-
blemas dos cidadãos, não a causa”,
dando como exemplo a insegurança,
o desemprego, a segurança social ou
a imigração ilegal.

Sobre a polémica envolvendo de-

Cavaco iniciou uma visita a Espanha

Santa Cecília, padroeira dos músi-
cos, foi festejada brilhantemente no
domingo passado, com celebração
eucarística, na Igreja Saint-Enfant-
de-Jesus, desfile de procissão e um
exuberante almoço/convívio no
subsolo daquele templo, numa or-
ganização da Filarmónica Portu-
guesa de Montreal (FPM).

De Gatineau, deslocou-se mais de
uma centena de forasteiros em dois
autocarros, para acompanhar a vin-
da da Filarmónica de Nossa Senhora
de Fátima (FNSF) a Montreal.

Verdade se diga, o dia não se
mostrara nada promissor em ter-
mos de bom tempo, devido à chuva,
leve mas copiosa, que se fizera sentir
durante a manhã. Talvez esse facto
tivesse levado a que algumas pes-
soas duvidassem que a procissão
saísse; mas a fé é que nos salva.

E salvou-nos!, pois não só parara
de chover, como já raiara o saudoso

Em celebração da Música e das filarmónicas
sol quando saiu a vistosa e rela-
tivamente longa  procissão, desfi-
lando pelas ruas mais imediatas
desta paróquia. Acompanharam-na
a Filarmónica de Nossa Senhora de
Fátima (FNSF) e a Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval
(FDESL), enquanto que as duas
imagens de Santa Cecília foram
levadas por músicos da colectivi-
dade anfitriã, a FPM. Incorporaram-
se ainda o clero, os mordomos do
Império de Santa Cruz, membros da
Comissão de Festas, da Casa dos
Açores; Francisco Salvador, conse-
lheiro das Comunidades Portu-
guesas; juventude em represen-
tações angélicas, Natércia Rodri-
gues, do Festival Cultural Portu-
guês, etc.

Previamente, celebrara-se a missa
festiva, presidida pelo padre Jean-

Cont. na Pág. 8

clarações do Papa sobre o islão,
Cavaco Silva diz ao “El País” que
considera absurdo pensar que o
Papa tenha podido querer atacar
uma religião.

De resto são as relações passadas
e futuras com Espanha que me-
recem mais espaço na entrevista.
Nos primeiros 15 anos os dois paí-
ses caminharam lado a lado, diz
Cavaco, acrescentando que a partir
de 2000 Espanha continuou com
um dinamismo económico muito
forte e que Portugal não seguiu esse
caminho.

António Vallacorba
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Efemérides

Pensamentos da semana

27 de Setembro

Agenda comunitária

1540. O Papa Paulo III aprova a constituição da Companhia
de Jesus.

1810. Batalha do Buçaco entre o exército aliado, formado
sobretudo por contingentes britânicos e portugueses,
comandado por Wellington, e o exército francês
comandado pelo marechal do Império Massena.

1825. Apresentação da primeira locomotiva para um
comboio de passageiros, por George Stephenson.

1939. Varsóvia, capital da Polónia, rende-se ao exército
alemão, após 19 dias de resistência.

Uma comissão consiste de uma reunião de pessoas
importantes que, sozinhas, não podem fazer nada, mas que,
juntas decidem que nada pode ser feito. (Fred Allen)

Casa dos Açores do Quebeque
O Rancho Folclórico “Ilhas de Encanto” da Casa dos Açores
do Quebeque celebra o seu IX Aniversário.A Caçorbec
organiza um jantar dançante, na sua sede, sábado dia 30 de
Setembro pelas 19h30. Para informações: 515.388.4129.

Bazar do CASCM
O grupo da 3ª idade do Centro de Acção Sócio-Comunitária
de Montreal informa a comunidade que nos dias 5 e  6 de
Outubro haverá um bazar entre as 9h e as 17h, no 32 do boul.
Saint-Joseph Ouest.

Sport Montreal e Benfica
Festa do 21º aniversário sábado 30 de Setembro de 2006,

às 19h30 na sua sede abrilhantada pelo conjunto Estrelas da
noite. Para mais informações e reservas telefonar para o
514.273.4389.

Actividades para a 3ª idade
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa
que as actividades dirigidas às pessoas de idade recomeçam
no dia 3 de Outubro.  Para mais informações: 514.842.8045.

José Sócrates «gasta» 219 mil
euros em telemóvel em 2006

O gabinete do primeiro-ministro José
Sócrates dispõe de uma verba na ordem dos
219 mil euros só para despesas em chamadas
de telemóvel, até ao final do ano.

A notícia faz manchete na edição desta
terça-feira do Correio da Manhã, que refere
ainda que o montante (219.090 euros) está
inscrito no orçamento do gabinete do chefe
de Governo, que é possível encontrar no
Orçamento de Estado para 2006.

O valor para comunicações móveis à dispo-
sição de José Sócrates é, por exemplo, cinco
vezes mais do que os montantes à disposição
de Vieira da Silva, ministro da Segurança So-
cial, e de Manuel Pinho, ministro da Economia,
cujos gabinetes ministeriais dispõem da verba
mais alta do Executivo, logo a seguir ao
primeiro-ministro: 48 mil euros.

O facto dos gastos em telemóvel represen-
tarem quase 70% do orçamento total para co-

municações é explicado por fonte governa-
mental ao CM com o facto do telemóvel ser
«um instrumento de trabalho fundamental
para o primeiro-ministro», uma vez que assim
«está sempre em contacto com o seu gabi-
nete e com os próprios ministros».

«Ele, logo que há alguma coisa (dúvidas
sobre dossiers, dificuldades de governação),
liga directamente para os ministros», indepen-
dentemente de ser «durante a semana ou ao
fim-de-semana», conclui a mesma fonte.

Ao todo, o primeiro-ministro e os 16
ministros do Governo socialista contam com
um total de 1,25 milhões de euros para
despesas em telemóvel, telefone fixo de voz
e dados, acesso à Internet e outros serviços,
verba essa que, no entanto, representa um
decréscimo de 4% face aos 1,3 milhões de
euros aprovados para 2005, pelo Executivo
de Pedro Santana Lopes.

AL-QAEDA

Osama bin Laden está vivo, dizem talibã
O líder da al-Qaeda está vivo, disse uma

fonte talibã à televisão dos Emirados Árabes
Unidos «al-Arabiya». Uma porta-voz talibã
contactado pela AFP diz que tem informação
que Osama bin Laden está vivo, informações
que lhe foram dadas por amigos do
responsável máximo da al-Qaeda.

O líder da al-Qaeda está vivo e de boa saúde,
indicou uma fonte ligada aos talibã, citadas pela
televisão dos Emirados Árabes Unidos «al-
Arabiya», na sequência de documentos
divulgados no sábado e que apontavam para
a possibilidade de Osama bin Laden ter
morrido em Agosto.

«O oficial talibã disse que bin Laden está vivo
e que as informações que dizem que ele está
doente não são verdadeiras. Os talibã
contactaram pessoas ligadas à al-Qaeda que
disseram que essas informações não têm
base», disse o correspondente da televisão
qatari em Islamabad, no Paquistão.

Entretanto, um porta-voz dos talibã
contactado pelo AFP indicou que «alguns
amigos de Osama» dizem que o líder da al-
Qaeda «está vivo», muito embora
Mohammad Hanif tenha admitido que não
foram feitos contactos directos com a Al-
Qaeda.

Estas informações surgem poucos dias
após um jornal francês ter divulgado um
documento da secreta francesa a operar no
estrangeiro que dava conta da convicção dos
serviços secretos sauditas de que bin Laden
tinha morrido de tifo em Agosto.

Autoridades sauditas, francesas e norte-
americanas apressaram-se a dizer que não
poderiam confirmar a morte do líder da al-
Qaeda. O ministro francês dos Negócios
Estrangeiros. Philippe Douste-Blazy, disse
mesmo que, tanto quanto sabia, bin Laden
estava vivo.

Rússia: Assinado acordo para
central nuclear iraniana em 2007

A Rússia e o Irão assinaram ontem um
acordo em Moscovo para permitir que a cen-
tral nuclear iraniana de Buchehr comece a
funcio-nar em Setembro de 2007, anunciou o
porta-voz da Agência Federal de Energia
Atómica russa (Rosatom).

«A sociedade russa Atomstroiexport e a
Organização de Energia Atómica iraniana
assinaram um acordo adicional ao contrato
para a construção da central de Buchehr que
prevê o lançamento da central em Setembro
de 2007», indicou o porta-voz da Rosatom,
Serguei Novikov.

O acordo foi assinado na sequência de
encontros ontem e segunda-feira em Mosco-
vo entre o chefe da Rosatom, Serguei Kirien-
ko e o vice-presidente iraniano, Gholamreza
Aghazadeh, que dirige a Organização de
Energia Atómica do Irão, precisou Novikov.

Na semana passada, o porta-voz da Rosa-
tom já tinha referido que a central, um projec-
to de cerca de mil milhões de dólares, deveria
arrancar «em Setembro de 2007» e começar

a produzir energia «em Novembro de 2007».
O projecto da central de Buchehr foi

lançado pelo antigo Xá do Irão Mohammad
Reza Pahlevi nos anos 70. A companhia
alemã Kraftwerk-Union, filial da Siemens,
tinha sido escolhida para construir a central,
mas desistiu devido à revolução islâmica de
1979. Entretanto, a Rússia concluiu em 1995
um acordo para entregar a central de Bu-
chehr, mas o projecto foi-se atrasando,
nomeadamente devido a pressões das
autoridades norte-americanas.

Pressionada por Washington, a Rússia
concluiu um acordo com Teerão para que o
combustível nuclear originário de Moscovo e
a ser utilizado em Buchehr seja reen-
caminhado para território russo de modo a
evitar a possibilidade de ser desviado para
fins militares. O Irão, com as segundas
maiores reservas de petróleo do mundo,
afirma que precisa de enriquecer urânio para
produzir combustível para os reactores
nucleares e insiste que o programa é pacífico.

Luso Montreal - CH-Canal 14
Entrevistas com David Ferreira; Dra. Ema Ferreira;  Sylvain
Turcote;  João Menezes, coordenador do circo português
Chapito.
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INGLATERRA
56 por cento dos eleitores
ingleses querem escolher o novo
primeiro-ministro através de
eleições, diz uma sondagem.
Tony Blair, o primeiro-ministro,
diz que sairá em 2007 e quer que
o sucessor seja Gordon Brown.
Os ingleses não concordam com
esta opção e querem ter uma
palavra a dizer.

CIÊNCIA
Cientistas ingleses descobriram
maneira de tirar células de
embriões mortos, transfor-
mando-as em tecido vivo. Esta
descoberta permite combater
mais eficazmente doenças como
Alzheimer ou Parkinson.

TAILÂNDIA
O ex-primeiro ministro tailandês,
Shinawatra, deposto no golpe
de Estado da semana passada,
fez sair do país bens pessoais
a bordo de dois aviões, dias
antes de ter sido afastado do
poder.

Nova Lei do Protocolo entra em vigor
Lei do Protocolo de Estado, aprovada no Parlamento em

Julho, após longa polémica devido à exclusão da Igreja Católica,
entrou em vigor segunda-feira.

No artigo 1º, a lei estabelece “a hierarquia e o relacionamento
protocolar das altas entidades públicas”, por exemplo, em
cerimónias oficiais.

Depois de uma discussão durante meses sobre a exclusão
da Igreja Católica do Protocolo de Estado, pretendida pela
bancada socialista, a lei foi aprovada na Assembleia da
República em Julho pelos PS e PSD e com os votos contra do
PCP, BE, PEV e do deputado social-democrata Quartim Graça.

O CDS, que se absteve, contestou a exclusão da Igreja e dos
descendentes da antiga família real da lista de precedências do
Estado, que o PSD acabou por aceitar, em nome do consenso
com o PS.

A lei define, porém, que “as autoridades religiosas, quando
convidadas para cerimónias oficiais, recebem o tratamento
adequado à dignidade das funções que exercem.”

CONJUNTURA
O Banco de Portugal divulgou
dados que demonstram que a
conjuntura portuguesa voltou a
melhorar em Agosto. Uma
melhoria que acontece pelo
sétimo mês consecutivo.

IMPOSTO
A escritura da compra, pela Rede
Eléctrica Nacional (REN) à Galp
Energia, dos activos de trans-
porte e armazenagem de gás.
O impasse foi ultra-passado
depois de a REN ter abdicado da
isenção do imposto sobre a
transacção.

SAÚDE
 A José de Mello Saúde(JMS) vai
investir cerca de115 milhões de
euros em dois novos hospitais
em Espanha, em parceria com a
sua participada Quirón. O Quirón
Madrid (com um investimento de
55 milhões) deverá ser
inaugurado em Novembro e o
Quirón Barcelona no segundo
trimestre de 2007.

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com

RECICLAGEM

Portugal está dez
anos atrasado

Portugal continua a falhar as metas
definidas para a reciclagem: apenas oito
por cento dos lixos domésticos tem por
destino a reciclagem, os outros conti-
nuam a ir parar aos aterros. Isto repre-
senta um atraso de 10 anos em relação
ao espaço comunitário.

Os objectivos foram fixados pelo Governo
no Plano Estratégico de Resíduos Sólidos

Urbanos, elaborado em 1997, que tem metas
específicas até 2005, como exemplo acabar
com lixeiras a céu aberto e ilegais e apostar na
recolha selectiva de lixo.

Mas os dados revelados agora indicam que
a maioria dos lixos domésticos, mais de três
milhões de toneladas, continua a ir para os
aterros. Apenas 385 mil toneladas foram para
a reciclagem, o que representa oito por cento
do total produzido.

Para Rui Berkemeier, da Quercus, Portu-

gal falhou objectivos e metas que eram
executáveis. «Em 2005 previa-se que 25 por
cento dos resíduos seriam compostados: os
orgânicos seriam utilizados na agricultura e
os outros reciclados», explica o especialista.

«Infelizmente os dados indicam que a
maior parte dos resíduos vão para os aterros
- cerca de 75 por cento - e apenas uma
pequena parte vai para reciclagem ou

compostagem», lamenta Berkemeier.
Portugal falhou assim as metas internas

apresentadas a Bruxelas, e embora não se
conheça qualquer sanção comunitária, a
Quercus defende que a prioridade do actual
Governo para o novo plano passe pelo au-
mento da recolha selectiva de lixo e pela
«aposta em unidades de tratamento mecâ-
nico e biológico de lixos, que permite uma
grande reciclagem de lixo e de compos-
tagem», diz Berkemeier.

Segurança Social: Alargada a
bonificação nas carreiras longas

O Governo aumentou a bonificação mensal a dar aos
trabalhadores que optem por permanecer no mercado após
completarem 40 anos de descontos, segundo a proposta de
acordo sobre a reforma da Segurança Social.

Neste sentido, os trabalhadores que queiram permanecer
no mercado de trabalho após terem completado 40 anos de
carreira contributiva, com menos de 65 anos de idade,
recebem uma bonificação mensal de 0,65%, contra os 0,44%
por cento propostos pelo executivo na última reunião em sede
de concertação social.

Esta matéria suscitou grandes críticas, principalmente por
parte da UGT, que considerou que as longas carreiras
contributivas estavam a ser penalizadas quando deveriam ser
beneficiadas, tendo em conta que as pessoas já trabalharam
mais de 40 anos.

Madeira com menos40 milhões de euros
Nova lei das Finanças
regionais beneficia Açores

De acordo com o Público, as novas regras de cálculo de
transferências entre o Estado central e as regiões autónomas
introduzem variáveis como “os índices de periferia e de
insularidade, designadamente número de ilhas, distância en-
tre o continente e as ilhas e entre as ilhas da região, além dos
indicadores de esforço fiscal e do rácio entre receitas fiscais e
o PIB”. Anteriormente, a fórmula tinha em conta a população
residente, sensivelmente superior na Madeira do que nos
Açores. Com estes novos critérios, a Madeira deverá receber
menos 40 milhões de euros, enquanto que os Açores vão ficar
a ganhar e receberão mais seis milhões de euros por ano.

Portugal à espera da
gripe das aves

A informação foi avançada ao «Correio da Manhã» pelo direc-
tor-geral de Saúde, Francisco George, garantindo que «a
maioria das unidades de saúde já tem planos de contingência
para uma pandemia de gripe que atinja Portugal».

Estes planos de contingência incluem uma reserva estatal
de 2,5 milhões de tratamentos do antiviral mundialmente
recomendado, a substância activa Osetalmivir (mais conhecido
pelo nome comercial Tamiflu), em local que Francisco George
se recusa a indicar, por razões de segurança.

Apesar de se revelar confiante «na capacidade de resposta
portuguesa», Francisco George admitiu ao «Correio da
Manhã» que «os planos de contingência podem e devem ser
aperfeiçoados» consoante a evolução da pandemia, respectiva
gravidade e velocidade de infecção. Nas suas palavras, «é ainda
hoje impossível prever» o impacto da pandemia em Portugal.
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Dois objectivos naCanadá: A dupla nacionalidade em revisão
A liberal Judy Sgro e o conservador Rahim Jaffer querem

que o governo reexamine a lei que autoriza a dupla
nacionalidade no Canadá. Questionada sobre o assunto, a
porta-voz do ministro da Imigração, Monte Solberg, confirmou-
lhes a intenção que tem o Governo de rever a lei, nos próximos
meses. O debate foi lançado na sequência da evacuação do
Líbano, que custou cerca de 85 milhões de dólares ao governo
canadiano, no mês de Julho. Centenas de pessoas tinham
utilizado o seu passaporte canadiano para beneficiar dos
serviços de evacuação. Desde o fim da guerra, estas pessoas
voltaram ao Líbano. A liberal Judy Sgro diz ver uma prova que
alguns abusam da sua dupla nacionalidade.

Montreal: Milhões contra os “gangues” de rua
Os polícias de Montreal poderão aproveitar de meios

financeiros suplementares a fim de combater os “gangues” de
rua, doravante considerados como “ameaças para a
colectividade quebequense”. Assim, o primeiro-ministro Jean
Charest e o ministro da Segurança pública, Jacques Dupuis,
anunciaram uma ajuda de 6 milhões de dólares sobre três anos
ao Serviço de polícia da Cidade de Montreal (SPVM) para
combater o fenómeno. Este financiamento permitirá também
ao SPVM de aumentar os seus efectivos consagrados à
repressão dos gangues de rua.

Orações ditas
discriminatórias
É o fim de uma longa tradição em
Laval. O presidente da câmara
municipal, Gilles Vaillancourt,
deverá viver com as novas
regras. A Cidade de Laval não
poderá abrir as sessões do seu
conselho municipal por uma
oração. O Tribunal dos direitos
da pessoa ordenou ao município,
no dia 22 de Setembro, que
deverá parar imediatamente com
esta prática discriminatória, que
existe desde 1965.

Novo candidato
As eleições complementares
decorreram domingo, 24 de
Setembro, no distrito Marie-
Victorin, desde da saída de
Pierre Bourque. Carl Bernier-
Genest, do partido do presidente
da câmara municipal, Gérald
Tremblay, que o ganhou, com
2035 de votos. Kathy Beau-re-
gard, de Projet Montréal termi-
nou em segundo lugar com 1704
votes, à frente de Réal Charest,
de Vision Montréal, que obteve
1220 votes. A taxa de partici-
pação situa-se em 23%.

Tolerância Zero
em Montreal
Os Montrealenses que consumi-
rem bebidas alcoólicas demasia-
damente beneficiarão doravante
de um serviço de acompa-
nhamento ao domicílio. O orga-
nismo Tolerância Zero ofere-
cerá os seus serviços em
Montreal durante todo o ano,
entre as 18 horas e as 4 horas
da manhã. Uma carta de membro,
custando 46 dólares, permite
beneficiar dos serviços do
organismo, de objectivo não
lucrativo. O organismo, que
conta com alguns 40 000 mem-
bros em 7 regiões quebe-
quenses, efectuou 125.000
acompanhamentos em 2005.

Montreal, cidade
limpa?
Montreal é uma cidade limpa?
Está certamente mais limpa de
que há alguns meses. É pelo
menos o que assegura a admi-
nistração da Cidade, que elabo-
rou um primeiro balanço muito
positivo da “Operação Mon-
tréal.net”. Há seis meses, a
Cidade de Montreal remodelaram
as suas prioridades: 10 milhões
de dólares suplementares, equi-
pas adicionais de empregados,
novos equipamentos. Resumi-
damente, um primeiro balanço
muito activo para a “Operação
Montréal.net”.

Presidente
Afeganistão
defende a sua causa
O presidente do Afega-nistão,
Hamid Karzaï, terminou a sua
visita ao Canadá com uma
paragem em Montreal. À sua
chegada ao hotel Hilton, foi
acolhido por um grupo de ma-
nifestantes, muito bem cercados
pelas polícias. O presidente Kar-
zaï encontrou uma vintena de
soldados canadianos, que re-
cordaram as vidas humanas
perdidas no seu país.
Mostrando-se compassivo,
agradecendo de novo, o exér-
cito canadiano, para o trabalho
realizado no seu país. “A vossa
missão é importante para o povo
afegão e para o mundo inteiro”,
disse. Como o próximo contin-
gente de soldados que partirá
para ao Afeganistão será com-
posto essencialmente de milita-
res quebequentes da base de
Valcartier, o Sr. Karzaï quis
convencê-los da necessidade
da sua presença.

Flexibilidade das instruções
para os viajantes

Transport Canadá anunciou que é possível para os viajantes
de transportar líquidos nas cabinas dos aviões para os voos
internos e na maior parte dos voos internacionais. A venda de
líquidos, de gelos e de aerossóis é autorizada nas lojas
“ausentes de taxas” e noutra situadas após os pontos de
controlo de segurança dos aeroportos canadianos. Esta
flexibilidade das instruções de segurança não é aplicável para
os voos com destino aos Estados Unidos ou ao Reino Unido.
Para este último destino, os voos são atribuídos de uns postos
de embarque internos, de tal maneira que os passageiros não
têm acesso às lojas “duty-free”. Para os voos para os Estados
Unidos, os passageiros devem continuar a pôr estes artigos nas
suas bagagens.

Cimeira da Francofonia
Promover a diversidade cultural e publicitar

o 400º aniversário da cidade de Quebeque são
os dois objectivos principais que visam o
Quebeque e o Canadá durante a XI Cimeira
da Francofonia. Esta cimeira realizar-se-á em
Bucareste (Roménia) a partir do 28 de Se-
tembro. Será precedida pela tradicional
reunião do Conselho permanente Francó-
fono e pela Conferência ministerial dos
governos de língua francesa. O Quebeque foi
um dos iniciadores do processo da diver-
sidade cultural. O governo do Canadá juntou-
se rapidamente a este combate. O apoio de
outros países francófonos permitiu a assina-

tura, em Junho de 2005, de uma convenção
internacional que reconhece a necessidade
da diversidade cultural. Assim, qualquer

acordo comercial internacional concluído no
âmbito da mundialização não deveria referir-
se à cultura nem à língua, dado que a cultura
e a língua não são produtos comercializáveis,
mas sim os elementos que enriquecem o
património da humanidade pela sua diver-
sidade. Até agora, dez países, entre eles o
Canadá, assinaram oficialmente o Acordo
sobre a diversidade cultural. Uma vintena de
outros países preparam-se a assiná-lo. O
primeiro-ministro Stephen Harper e o seu
homólogo quebequense, Jean Charest,
aproveitarão também a Cimeira para fazer a
promoção do 400º aniversário da fundação da

cidade de Quebeque, em 2008. A próxima
Cimeira da Francofonia, após a de Bucareste,
realizar-se-á no Quebeque em  2008.
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Portugueses descontentes
Augusto Machado

Mais de um quarto dos portugueses (27,7%) preferiam ser
espanhóis. É um número surpreendentemente elevado os
que defendem um Estado ibérico único. E mais: uma boa parte
destes não se importava que a capital fosse Madrid e se fosse
Monarquia, o Rei Juan Carlos seria bem aceite (52,6%
responderam sim) como  chefe desse novo Estado.

Numa sondagem publicada no recém nascido semanário o
“Sol”, que apareceu pela primeira vez nas bancas a 16 de
Setembro, quase 28 por cento dos portugueses acham que
Portugal e Espanha deveriam ser um só país e uma
esmagadora maioria destes mesmos descontentes (96,5%)
não tem dúvidas que Portugal desenvolvia-se muito mais
nesse Estado ibérico do que só. A mesma sondagem indica
que, os mesmos inquiridos que acreditam na união dos dois
países, acham  que os portugueses teriam um melhor nível de
vida.

Esta sondagem deixa muita gente estupefacta. Porquê todo

este desencanto e desapego perante um dos países mais lindos
do Mundo, com uma rica e longa história repleta de heróis e
heroinas, a começar pelo nosso primeiro rei, D. Afonso
Henriques, e os nossos navegadores arrojados que, lançando-
se na aventura do desconhecido, descobriram novos povos e
novos mundos? Donde vem este descontentamento? União
com Espanha! O desaparecimento da nossa mãe Pátria! Mas
que ideia absurda... Será que esses 27,7% dos cidadãos que
desejam a união com a Espanha não estudaram a História de
Portugal? Ou se o fizeram ignoram os 60 anos de opressão e
humilhação em que os nossos antepassados viveram sob o
jugo castelhano entre 1580 e 1640, ano em que reganhamos
a nossa Independência – com a “Revolução de 1640”.

Por outro lado, o Mundo de hoje vive numa economia global,
onde se derrubam fronteiras para, supostamente, melhorar o
bem-estar das pessoas, o que na prática nem sempre acontece.
E também se compreende que haja alguma frustração
naquelas pessoas que gostariam de viver num  país mais
evoluído. Não é nada animador nem estimulante, saber que
vivemos num dos países mais atrasados da Europa. Apenas
conseguimos ser os primeiros em tudo quanto é mau e
negativo. Compreende-se, portanto, o desvanecimento
desses quase 28% quando vêem uma Espanha, aqui ao lado,
que também teve uma longa ditadura e que  hoje é um país
invejavelmente desenvolvido e moderno. Soube aproveitar os
fundos comunitários, tem uma economia estável, um nível de
vida muito superior à dos portugueses e, na área da Saúde e
da Educação, os espanhóis estão muito melhor do que nós,
temos o exemplo dos doentes que preferem ser tratados em
hospitais e clínicas espanholas e as centenas de estudantes
portugueses do ensino superior que por diferentes razões
preferem estudar nas universidades do país vizinho.

Melhor compreende os sentimentos e as frustrações
desses descontentes quem vive aqui mesmo ao lado dos
nossos hermanos. É só atravessar a ponte e logo deparamos
na diferença. Desde o preço mais baixo da gasolina (10
cêntimos/litro) até às compras nos supermercados. É tudo
mais barato que em Portugal. E um atendimento esmerado e
com profissionalismo. As pessoas do outro lado da fronteira
têm outra atitude: educadas e sem preconceitos.

Mulheres
Miguel Carvalho

Vinicius de Moraes dizia que o violão era
o único instrumento musical capaz de
simbolizar a mulher ideal. Essa, no enten-
der do velho poeta, não era grande, nem
pequena. Deveria ter pescoço alongado,
ombros redondos e suaves, cintura fina e
ancas plenas. Cultivada, mas sem jactância.
E relutante em exibir-se «a não ser pela

mão daquele a quem ama». Atenta e obediente ao seu amado,
não deveria perder o carácter e a dignidade. Na intimidade, a
mulher dita ideal seria terna, sábia e apaixonada.

Quando queremos e ardentemente desejamos, desco-
brimos a mulher, ideal ou não, nos confins da imaginação e da
criatividade. Até essa mulher se tornar realidade. Foi no violão
que Vinicius a viu. As outras, cantou-as. Em todos os sentidos.

Oscar Niemeyer, também brasileiro, arquitecto dos maiores
que o mundo tem, busca em cada traço esse desenho do que
não pode esperar pela graça dos céus, se é que existem.

«O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que
encontro nas montanhas do meu país. Nas ondas do mar.

No corpo da mulher preferida», diz ele, aos 98 anos – sim,
98! – numa comovente entrevista publicada a passada semana
em Espanha, na revista Magazine.

Para Niemeyer, «a vida é muito mais importante do que a
arquitectura».

E, no fundo, «a vida é uma mulher ao nosso lado.
Uma mulher e seja o que Deus quiser».
Entro no cinema para assistir ao novo filme de Pedro

Almodóvar, Volver . Histórias de mulheres, contadas,
retratadas como só ele sabe. Nos pormenores, nos tiques, nas
cumplicidades, no sofrimento, nos diálogos. Almodóvar
desvenda em quase todos os seus filmes mais do que o
relacionamento próximo com as suas actrizes de culto deixa
adivinhar.

É como se, para lá da película, as mulheres se revelassem
intimamente ante o espelho social e cultural que o realizador
lhes oferece. Qualquer cineasta de meia-tijela consegue despir
uma mulher, banalizar e formatar nela a sensualidade para
exibir em écran gigante.

Mas só Almodóvar sabe despi-las por dentro. E nisso,
convenhamos, é tão poeta como Vinicius e arquitecto de traço
humano como Niemeyer.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Seja mais compreensivo com os horários da sua cara-
metade.
Saúde: Atenção ao excesso de exercício físico.

Dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio.
Número da Sorte:  1 Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

Carta da Semana:  O Papa que significa Sabedoria.
Amor: Não se deixe abater por uma discussão com o seu par.
Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao nível
ocular.

Dinheiro : Saiba resolver situações complicadas.
Número da Sorte: 5 Números da Semana:  2, 3, 9, 20, 30, 45.

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor.
Amor: A semana promete ser marcada por muito romantismo.
Saúde : Período sem grandes problemas ao nível da saúde.
Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta arrojada ao seu

chefe.
Número da Sorte:  38 Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor : Colabore em actividades familiares.
Saúde : Procure ser mais cuidadoso com o seu sistema
gástrico.

Dinheiro: Não se deixe intimidar por ameaças infundadas de um colega.
Número da Sorte:  25 Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

Carta da Semana:  Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor : Tenha calma e evite adoptar atitudes precipitadas
Saúde : A semana decorrerá sem grandes problemas a nível
de saúde.

Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer com que
consiga pagar uma dívida.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
Amor: Evite ser agressivo e demasiado possessivo com o seu
par.

Saúde : Cuidado com as indigestões.
Dinheiro : Proteja as suas economias.
Número da Sorte:  62 Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Durante esta semana vai conseguir colocar as suas
ideias no lugar

Saúde : Tome conta da sua saúde e evite exceder-se.
Dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções.
Número da Sorte:  65 Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

Carta da Semana:  8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal.
Amor: Deixe-se levar pelos seus sentimentos.
Saúde: É provável que se sinta um pouco indisposto.

Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre assuntos que não lhe
dizem respeito.
Número da Sorte:  72 Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Um amigo poderá desiludi-lo ao fazer intrigas entre si
e o seu par.

Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar
desadequada
Dinheiro : O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado
Número da Sorte: 66
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor : Faça uma surpresa agradável a um familiar muito
querido.

Saúde : Cuidado com as pontadas de ar.
Dinheiro: Não desperdice dinheiro em coisas que não lhe fazem falta.
Número da Sorte: 53
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação.
Amor: É possível que conheça uma pessoa muito especial
Saúde : Procure estar mais atento aos sinais que o seu

organismo lhe envia.
Dinheiro : Todos os projectos que apresentar durante esta semana
estarão favorecidos.
Número da Sorte: 54
Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

Carta da Semana: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera.
Amor: É possível que reencontre um amigo muito chegado que
já não via há algum tempo e que passem bons momentos juntos.

Saúde : Não se enerve demasiado com problemas pouco importantes.
Dinheiro: É possível que durante esta semana sinta uma pequena quebra
no sector financeiro.
Número da Sorte: 49
Números da Semana:  12, 15, 22, 29, 35, 36.

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com  e obtenha mais informações.

Existem três substâncias naturais, de origem vegetal,
que têm em comum um princípio activo único,
quimicamente denominado: Di ou Tri -Metil-Xantina.
Dessa substância química existem três isômeros, os
quais são denominados:

1 - Teofilina , aquele encontrado no chá e caracterizado
como: isômero 1-3 di metil xantina;

2 - Aquele contido no café e conhecido como Cafeina é o
isômero 1-3-7 tri- metil xantina.

3 - Aquele contido no chocolate e chamado de Teobromina:
isômero 3 - 7 di-metil xantina.

Suas propriedades farmacológicas, ou sejam, seus efeitos no
organismo quando ingeridos ou injectados, são também
similares, apenas diferindo em seus respectivos graus, porém
todas as três são: EXCITANTES DO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL, VASO DILATADORAS E DIURÉTICAS.

Das três, tem maior grau de excitação no Sistema Nervoso
Central o Café, contido na planta conhecida por: Café arábica,
tem o maior grau dilatador, o Chocolate que está contido na
planta conhecida como cacao, pertencente à família Ster-
culiaceae e ao gênero Theobroma; Por fim, tem maior grau de

Chá / Café e Chocolate, Fumo,
E outras dependências

acção diurética o chá, cujo princípio activo a Teofilina, está
contido na planta arbustiva, em Botânica denominada Camel-
lia sinensis, relacionado com as camélias ornamentais da
família Theaceae, cultivado nas colinas tropicais.

Daquilo que antes foi afirmado, conclui-se que todas as três

substâncias têm acção sobre o Sistema Nervoso Central,
apenas sendo diverso esse grau, e característico para cada uma
delas, e sendo precisamente esta a acção que confere aos
consumidores destas três substâncias a possibilidade de
DEPENDÊNCIA PSÍQUICA , e NÃO FÍSICA SOMÁTICA.

Pela explicação anterior, deve-se ter intuído que as três
substâncias portanto, podem e efectivamente causam VÍCIO,
ou seja DEPENDÊNCIA, termos que são sinónimos.

Existem e são facilmente identificados os viciados no
consumo de café, ou viciados em Chá como em geral são os
Ingleses e viciados em Chocolate principalmente durante o
“Halloween”, a Páscoa e ao Inverno quando este consumo
aumenta.

E já que falamos em Vício (Dependência), porque não
falarmos no Haxixe, e também, porque não, no Cigarro
(Nicotina), os dois são comparados nos problemas que são
uma das causas da Nicotina.

 Tais actos malabarísticos, que podem ser classificados como
teatrais, e que variam de fumador a fumador, são o que fazem
supor ser o vício do cigarro (Tabaco), causador de De-
pendência Física, quando efectivamente estes actos do
fumador nada mais servem senão para chamar a atenção  para
ele próprio, não inerentes ao cigarro, porém consequentes da
personalidade do próprio fumador. Tais malabarismos é que
conferem ao vício de fumar sua utilização em sociedade, pela
teatralidade do acto.

Outra substância que também causa dependência da Mari-
juana ou em Botânica denominada Cannabis sativa.

Com a liberação do uso de bebidas alcóolicas no mundo
em geral , mesmo com restrição de seu uso para pessoas
menores de idade, ocorre o que se vê hoje: Aumento
crescente de alcoólatras, aumento de acidentes de
trânsito causados por motoristas alcoolizados, aumento
da criminalidade causada por indivíduos que se
excederam na bebida, e um número crescente de
conseqüências de sua liberação de uso e da liberação
de seu tráfico.

Não desejo que pensem que ser eu, pessoalmente, uma
pessoa sem vícios... Tenho-os também, como todos nós que
somos humanos, porém, aqueles que infelizmente possuo,
tenho-os controlados, tais como de beber um bom vinho
moderadamente, beber e comer derivados de chocolate,
beber também chá, enfim, os vícios menores, daquelas
substâncias que embora causadoras de dependências, usadas
com moderação não causam ou causam efeitos nocivos leves,
facilmente reparados pelo próprio organismo sadio e bem
nutrido.

Se você deseja morrer brevemente, continue fumando,
quer maconha, quer cigarro, é um direito que você tem.
Se a  sua intenção é de suicídio, existem meios mais
rápidos e eficientes...
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Confessionário - José Joaquim Marques da Silva
José de Sousa

A melhor viagem que fez foi aos Açores. Ler é como ocupa
os seus tempos livres. Os pastéis de bacalhau da esposa
são os melhores, segundo o Sr. José Joaquim Marques
da Silva, ‘confessado’ desta semana, e colaborador deste
jornal, que tão generosamente acolhe o confessionário
no seu seio.
A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
José Joaquim Marques da Silva: Ser teimoso. A pertinácia
tem-me ajudado a ultrapassar dificuldades.
V.P.: Qual a sua melhor virtude?
J.J.M.S.: Ser diligente. Qualquer serviço iniciado é melhor ser
terminado, penso eu.
V.P.: E o seu pior defeito?
J.J.M.S.: Aumentar no íntimo o peso das dificuldades. O meu
nome, “José”, tem, na sua origem, o significado de
“aumentador” e, nunca consegui vencer esse defeito mesmo
quando as dificuldades foram supridas.
V.P.: Qual a sua melhor recordação de infância?
J.J.M.S.: Na minha adolescência assisti aos esforços de minha
mãe, chamada para reanimar uma criança quando várias
pessoas gritavam aflitivamente “está morta”! Minha mãe era
parteira e, entregando a criança viva à parturiente, pediu uma
toalha para limpar o suor que lhe sulcava o rosto, e disse para
a primeira parteira: - “Anime-se! Deus ajuda principiantes”. Foi
uma luta da vida com a morte, e triunfo final para a vida!
V.P.: Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
J.J.M.S.: Não ter tantas vezes, como tive, o medo de falhar.
V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
J.J.M.S.: Escritor ou pregador.
V.P.: O que significa para si a vida?
J.J.M.S.: Viver em comunhão com Deus, e em parceria com
as pessoas.
V.P.: Em que época histórica gostaria de ter vivido?
J.J.M.S.: Aprendi muito cedo “a remir o tempo porque os dias
são maus”, e desde então aproveito as horas que me oferecem
prazer rejeitando épocas passadas, e ignorando o imprevisível
das futuras.
V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
J.J.M.S.: Em certa altura passei férias na casa dum
missionário, na Chibia, região de Sá da Bandeira em Angola,

e quando saía a deambular para tomar ar, punha-me a “escutar
o silêncio” que naquelas campinas me empolgava. Nunca o
pude escutar em outro sítio como ali!
V.P.: E o pior?
J.J.M.S.: Talvez Iraque, pois me dizem que ali, “a religião
perdeu o sentido de amor”. Noutro tempo chamou-se
“Babilónia”.
V.P.: O que é viver imigrado?
J.J.M.S.: Verificar que mau grado as diferenças culturais, é
possível viver comparticipando em amizade e trabalho, os
valores de cada um.
V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez?
J.J.M.S.: Depois da independência de Angola dei uma volta
pelos Açores em busca de tranquilidade e
refrigério. Até agora nenhuma outra viagem
me ofereceu mais.
V.P.: Quais as características que mais
admira no sexo oposto?
J.J.M.S.: Aquela sabedoria que pela humil-
dade consegue produzir paz nas ocasiões
amargas ou duvidosas entre ambos. O sexo
oposto foi a primeira bênção de Deus para o
mundo; perderá se não souber conjugar har-
monia.
V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
J.J.M.S.: O menosprezo, ou desrespeito,
quando, julgando-se superiores, pensam que
nunca perdem...
V.P.: Como costuma ocupar os tempos
livres?
J.J.M.S.: Lendo.
V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
J.J.M.S.: Ser útil e concreto.
V.P.: E o que mais lhe desagrada?
J.J.M.S.: A incompreensão da minha pertinência.
VP- Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
J.J.M.S.: Em viagens, ou ajudar em alguma necessidade.
V.P.: Qual é o seu prato preferido?
J.J.M.S.: Pasteis de bacalhau, feitos por minha esposa. Ainda
não encontrei melhores.

V.P.: Qual a sua canção preferida?
J.J.M.S.:“Doce Lar” de R. Holden, nr. 414 de Hinos e Cânticos.
V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
J.J.M.S.: Os Dez Mandamentos, de Cecil B. De Mille.
VP- Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
J.J.M.S.: Que Jesus tinha voltado, como prometeu.
V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para ver e ouvir
o quê?
J.J.M.S.: Iria constantemente a Portugal, como nos sonhos,
dar um passeio pelos prados verdes e bosques em flor, por
onde meu pai conduzia as ovelhas e eu punha nomes de
pessoas válidas a cada uma delas. Os chocalhos do rebanho
dariam alegria a minha alma!
V.P.: Qual é a personalidade inter-nacional que mais
admira e porquê?

J.J.M.S.: Admirar é “ver com espanto”; eu
tenho apreciado algumas personalidades
com quem gostaria de conviver para apren-
der com elas, mas nenhuma ofuscou o meu
sentir de modo a ficar cativo. Jesus deu a
vida d’ Ele por mim, mas deixou-me em
liberdade para O seguir ou não e, confesso,
o que me espanta é ser Ele quem não me
deixa!
V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
J.J.M.S.: Depois da Bíblia, “Deuses aos
pontapés” de J.B. Phillips
V.P.: O que pensa deste confessionário?
J.J.M.S.: Que é interessante quando as
respostas são dadas com honestidade, e
aceitável quando as perguntas são

respondidas com graça e afabilidade.Apesar dessas perguntas
serem sempre as mesmas, não deixa de ser lido com interesse.
V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida
que tomaria?
J.J.M.S.: Não sei. Talvez continuasse a ficar do lado divino até
ver como o Criador vai harmonizar a criação com as premissas
da lógica científica, e como a injustiça dos homens se vai fundir
com o Amor de Deus.
V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
J.J.M.S.: “O galardão da humildade e o temor do Senhor são
riqueza, honra e vida” (Prov.22:4).
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Festa de Santa Cecília

Em celebração da Música e das filarmónicas
Pierre Lê, responsável desta paróquia e coadjuvado pelo
diácano Joviano Vaz e acompanhada pelo Coral do S. Santo
Cristo dos Milagres, sob a direcção de Filomena Amorim.

Conforme o padre Lê, que se congratulou com a realização

desta festividade, esta foi a primeira vez que a missa integrou
as comunidades portuguesa e francófona. Joaviano Vaz, por
sua vez, proferiu uma interessante alocução sobre a vida de
Santa Cecília e a sua relação com a Música, da qual – disse – fora
nomeada padroeira pela Igreja.

A Igreja celebra Santa Cecília no dia 22 de Novembro, mas
como é óbvio entre nós por causa do frio e/ou a neve, é
geralmente festejada por esta altura do ano e cuja primeira

Cont. da pág. 1

edição ocorreu em 1996, perfizeram-se agora 10 anos, numa
iniciativa da FPM,  presidida então por José de Almeida.

Na altura, houve um acordo entre as três filarmónicas
supracitadas, que passaram a realizá-la alternadamente entre

si. Só que, Santa Cecília é padroeira de todos os músicos,
filarmónicas, grupos corais, etc., daí que passados todos esses
anos, urge agora incorporar os/as que estão de “fora”.

As celebrações do dia culminaram com um almoço/convívio,
privilegiando uma refeição de carne guisada com batata,
confeccionada por José de Freitas e Manuel Viveiros, muita
doçaria e o calor da amizade dos amigos, camaradas e todos os
bem-querentes e com algo muito em comum – a Música e as

filarmónicas, uma das mais belas e expressivas manifestações
da cultura popular.

Um dos outros pontos altos desta festividade, e como não
podia deixar de ser, uma vez que se celebrava a própria Música,
deram-no-lo as filarmónicas de Nossa Senhora de Fátima e do
Divino Espírito Santo de Laval, dirigidas, respectivamente, por
José da Silva e Gilberto Pavão, com fortes concertos que muito
contribuíram para o enobrecimento geral da tarde festiva.

Na demais parte do entretenimento, o baile foi animado pela
discoteca da FPM,   com o Brian Ferreira a mostrar mais uma
vez que existe muito talento entre os nossos jovens, os quais
merecem todo o nosso apoio em vez de se olhar para fora da
comunidade...O Brian, desde muito jovem músico desta

colectividade e cançonetista do nóvel conjunto “Xpressions”,
não cessa de nos surpreender com a sua habilidade.

Tratando-se, como se tratou, de uma festa bastante dis-
pendiosa para a colectividade anfitriã (a FPM) e não obstante
os prestimosos apoios dos comerciantes locais, sobretudo da
mercearia Sá e Filhos, Arca Furniture e outros benfeitores,
houve que recorrer à venda de uma rifa, premiando a sra.
Adelaide Pereira, e às populares arrematações,
protagonizadas por José de Almeida e que muito interesse
suscitaram.

Parabéns à FPM, às suas congéneres, músicos e maestros
e todos os colaboradores, senhoras e cavalheiros que muito
contribuíram para o brilhantismo desta festa.

E, até para o ano, se Deus quiser, quando for a vez da
Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval.
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Palavras difíceis
Sabe o que quer dizer fleumático?

Falsos Gémeos
coser ou cozer?

Advinha da semana

10

Anedota do Joãozinho

a- O bacalhau já está a __________ na panela.

b- Entretanto, vou __________ a manga desta camisa.

Parabéns

Não é duro, não é mole; não se
apalpa, não se come.
Resposta da advinha da semana passada. O queijo

Uma loira foi ao cabeleireiro e pediu para lhe cortarem o
cabelo (corte do costume) mas para terem cuidado com os
fios do Walkman pois ela estava a ouvir....
O cabeleireiro começou a cortar e sem querer, cortou um
dos fios. Como a loira não reagiu, ele continuou a cortar....
Passado algum tempo, cortou o outro fio por engano, à loira
teve um ataque de tosse e segundos depois, morreu...
Sabem o que dizia a cassete?
INSPIRA... EXPIRA... INSPIRA... EXPIRA...
Na aula:
- Quanto pesa a Terra? perguntou o professor.
Como não sabia a resposta exacta, o Joãozinho respondeu:
- Essa é uma pergunta muito interessante mas... já agora, com
pessoas ou sem pessoas?

Raro

Pequeno

Imperturbável

Pamela e Jeff Gouveia

No passado dia 2 de Setembro, em Montreal, realizou-se
o casamento de Jeff Gouveia e Pamela. A Voz de Portugal
felicita este novo casal.

A professora para todos os alunos:
- Vá agora façam-me um desenho.
Passado algum tempo, ela diz:
- Menino Joãozinho o que é isto?
- É uma mota.
- Uma mota?! Não está aqui nada!!
- A professora demorou tanto tempo que ela se foi embora!

O António:
- Então, perdeste o cão? Porqué não pões um anúncio?
O Joãozinho:
- Eu punha o anúncio, mas o pior é que o animal não sabe ler

«Jurassic Park IV»
com Spielberg ou Johnston?

A realização do filme “jurassic Park IV” ainda não tem
realizador definido. Os rumores circulam e a assinatura
da realização poderá ser a de Spielberg ou de Johnson.

No passado mês de Julho falou-se no nome de Steven
Spielberg para realizar o quarto filme de “Jurassic Park”,
mas nessa altura Spielberg veio a público tornar claro que
não seria ele a realizar este filme mas sim Joe Johnson
(“Hidalgo”, “Jurassic Park III”), revelando que era um
grande admirador de Joe e acrescentando que Johnson
era a pessoa certa para levar a cabo mais um filme de
Jurassic Park.  Após essa data, o rumor voltou... e o nome
de Spielberg foi novamente apontado para assinar a
realização deste projecto.  Agora a Spielberg Films veio
desmentir este boato, afirmando que foi proposto a Joe
Johnson a realização do terceiro filme da “Múmia”, mas
que ele ainda não confirmou a sua participação e disse
também que Steven Spielberg não poderá realizar o filme
“Jurassic Park” porque tem entre mãos outros filmes
nomeadamente “Indiana Jones IV”, “Lincoln” e “Interstel-
lar”.

“Jurassic Park” aguarda que a poeira assente e que a
veracidade venha ao de cima para rumar até ao grande
écran.

Vozes procuram-se
Queres ser a voz de uma das per-

sonagens do fantástico filme Artur e
os Minimeus?

Se tens entre os 6 anos e os 12
anos e gostas de cinema? Tens a
oportunidade de seres uma das vo-
zes do novo filme de animação de
Luc Besson. A Lusomundo, a RTP e
os estúdios da OnAir Portugal estão em parceria a
desenvolver um passatempo, inédito, no Programa ZIG-
ZAG da Dois, dando a oportunidade aos mais jovens
telespectadores de fazerem parte da equipa portuguesa
de dobragem do filme Artur e os Minimeus.

Pela mão de Luc Besson, chega-nos Artur e os Mini-
meus, um fenómeno artístico que nos leva a um novo
mundo de aventura. Ecologia, família, divertimento e
aventura são os principais ingredientes deste filme, que
é uma verdadeira viragem na tecnologia de animação.

Artur, apenas com 10 anos de idade, já tem muito em
que pensar: uma empresa construtora está prestes a
apanhar a casa da sua avó¿e ele não vai ficar pendurado à
espera que os pais ou os avós resolvam o problema!

Talvez a solução esteja no tesouro do avô, que está
escondido algures, “no outro lado”, na terra dos
Minimeus.As criaturas que habitam este mundo têm
apenas cerca de 2 milímetros de altura e vivem em
perfeita harmonia no seu ambiente.

Dança cigana
Os ciganos adoram dançar. A dança nasce com eles no

momento em que abrem os olhos para enfrentar a dura vida
de cigano. Desde criança os ciganos ouvem e dançam as
seguidillas, a rumba, as alegrias e o flamenco - ritmos e sons
tradicionais - produzidos pelas guitarras, violinos, violões,
acordeões, címbalos, castanholas, pandeiros, palmas das mãos
e batidas dos pés, que aprendem desde cedo com parentes e
amigos nas festas da kumpania (acampamento).

Não existem ciganos profissionalizados através da dança
cigana e sim aqueles que fazem apresentações apenas para
divulgar esse lado tão belo e cheio de magia dessa tradição que
a todos fascina.

A história da dança oriental está intimamente ligada à história
dos ciganos. Eles vieram da Índia e emigraram até a Espanha,
para a região de Andaluzia. O nome espanhol dos ciganos é
“gitano”. O idioma dos ciganos é o romanês e contém em sua
maioria palavras derivadas do antigo sânscrito (conforme
pesquisa de Grellman), que era falado no noroeste da Índia.
Mas por todos os países que passavam, assimilavam palavras
de idiomas locais, por isso encontramos palavras do turco,
grego e armênio. Em cada país eram chamados por outros
nomes: Luri no Beluchistão/ Luli no Iraque / Karaki ou Zangi
na Pérsia / Kauli no Afganistão / Cingan ou Tchingan na Sïria
e na Turquia / Tsiganos ou Atsincani na Grécia / Roma ou Sinti
na América.

Há mais de 600 anos os ciganos emigraram para a Europa,
onde se dividiram em vários grupos:

1- um grupo chegou até a Inglaterra, partindo de Bizanz
(Istambul), percorrendo a Sérvia e a Itália.

2- outro grupo se dividiu deste no norte da França e foi de
Paris até o norte da Espanha

3- outros se espalharam pela Moldávia até a Rússia
4- outros foram para o Egipto e de lá para a Andaluzia

Tanto o povo cigano como o andaluz eram orgulhosos por
manter a suas tradições. Eram muito individualistas e leais à
instituição familiar. Assim nasceu a sociedade do flamenco.
Esta palavra “flamenco” designava ciganos, pessoas sem posse
de terra, derivado do árabe das palavras “fellahu” e “mengu”,
que significava “o camponês errante”. A sociedade espanhola
associava a esta palavra os ciganos, ou o estilo de vida cigana.
Tal estilo incluía a arte da música flamenca, a dança e a tourada.

Como os ciganos eram intrusos no país, muitas leis foram
feitas contra eles. Entretanto, a inquisição espanhola nunca
conseguiu provar nada contra, se tinham uma religião ou não,
pois eles eram espertos. A cultura dos ciganos é tida como uma
cultura de estranhos e geralmente imagina-se um povo alegre
e feliz, mas a música que tocavam entre si era muito trágica,
triste e vingativa., pois sua vida real só era manifestada entre
eles. Para o mundo de fora, só cantavam músicas alegres, que
é o que se esperava realmente. Tinham uma vida difícil e
tentavam ganhar dinheiro de todos os modos. Assim,
aproveitavam as apresentações de música e de dança por todos
os lugares que passavam, levando seus ritmos e músicas que
mesclavam-se com os da cultura local. Desta forma, foram
trazidos ritmos indianos mesclados com melodias islâmicas
para a Andaluzia. Pode-se ouvir a nítida influência árabe na
música flamenca, e também na dança, os movimentos de
quadril e expressão de fortes sentimentos e emoções, são de
natureza árabe.
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À saída da escola
fica a pergunta: se
os jovens crescem
tão depressa, será
que ainda existe a

‘adolescência’?

11

“Jovens vivem depressa demais”
Saem à noite cada vez mais cedo e já falam abertamente de amor e sexo. Conheça os adolescentes de hoje
HÁ QUEM lhe chame a idade do armário. Outros dizem

tratar-se da época das perguntas. Embora a adolescência seja
para os jovens um bálsamo, para os pais pode ser uma grande
dor de cabeça. A Voz de Portugal foi às aulas, no início deste
novo ano lectivo, e tentou abrir o armário dos adolescentes.

Saiba o que os preocupa e de que falam quando estão juntos.
Pelos corredores da escola ouvem-se histórias sobre ro-
mances de Verão, comenta-se que uma cara é nova, fala-se
disto e daquilo sobre os professores.

Pode pensar-se que, por serem jovens, não têm preo-
cupações, mas não é verdade. “As dificuldades de relação com
os pais, com os amigos, relações amorosas e problemas de
aprendizagem e de auto-estima, que está bastante fragilizada
durante a adolescência, são as grandes preocupações dos
jovens”, conta a psicóloga Sílvia Silvério.

Liberdade a mais É no Núcleo de Psicologia  que a espe-
cialista recebe vários jovens. “Eles vivem depressa demais.
São-lhes exigidas escolhas mais associadas aos jovens adultos,
mas não têm ainda maturidade suficiente. Por exemplo, no 9º
ano quando têm de escolher um agrupamento, não sabem o
que fazer”, diz. E acrescenta: “Hoje em dia, os jovens sofrem
uma maior pressão e mais ofertas de tudo o que os rodeia.

Têm liberdade a mais aos 10/12 anos e quando chegam aos
15/16 já querem experimentar outras coisas. Têm com-
portamentos de risco, procuram novos desafios, novos tes-
tes.”

Preocupações precoces
Com tanta liberdade, também os pais começam a preocupar
-se cada vez mais cedo. “Lido com pais de miúdos de
três anos que confessam já estarem preocupados com a
adolescência dos filhos”, conta Sílvia Silvério. Anorexia,

depressões, desgostos amorosos e sexualidade são temas
que assombram a adolescência. Contudo, há uns que são mais
passageiros que outros. “Os desgostos amorosos são
temporários.

Os jovens têm uma grande capacidade de dar a volta por
cima. Além disso não são relacionamentos muito sérios, é tudo

uma fase de experimentação. Fala-se muito em ‘andar’ e em
‘curtir’”, afirma.

A anorexia relaciona-se, segundo a psicóloga, “com a
alteração da imagem e com a falta de auto-estima”, e segue logo
para uma avaliação psiquiátrica.

Em consequência surgem as depressões, evitáveis se
existir um acompanhamento médico. Há dez anos, era
impensável ouvir-se pelos corredores da escola o assunto “a
primeira vez”. Agora a sexualidade já não é tabu, pelo menos
para os jovens. “Têm cada vez menos em conta o amor, o
sentimento. Vão pelo acto em si. Felizmente, que o fazem com
precaução”, conclui a psicóloga.

As conversas que se
ouvem nos corredores

Sexo, amor e imagem são os temas que preocupam os
adolescentes. É a primeira semana de aulas. Pelos
corredores cruzam-se as caras de sempre, mais os novos
alunos. “Temos falado do que aconteceu nas férias e claro
das novas raparigas”, conta Luís Pereira, 17 anos.

Este aluno diz que demora apenas cinco minutos a vestir-
se de manhã, mas acrescenta, a sorrir, que “as raparigas
demoram mais, porque são mais vaidosas.”

Para comprovar o rumor, A Voz de Portugal foi inves-
tigar e encontrou Rita Pedroso, 16 anos. A aluna  confessa
que gasta “dez minutos para escolher o que vai vestir”.

Para Rita, a imagem é importante: “É a primeira
impressão que os nossos colegas têm de nós”.

O cuidado é tal que Mi-
guel Gama, 17 anos, cole-
ga de Rita, conta que a
escola parece, por vezes,
um desfile de moda: “To-
dos querem vir cada vez
mais bonitos e produzi-
dos. Parece que não vêm
para ter aulas, mas para
mostrar a roupa nova”.
Quanto ao amor, a opinião é unânime. Fala-se muito do
tema nos intervalos. “As conversas passam por rapazes,
namoros e amizades”, conta Patrícia Machado, 17 anos.

Sexualidade não é tabu,... Do amor para a sexualidade,
o salto é pequeno.

Patrícia confessa que é habitual “falar-se de métodos
contraceptivos ou sobre se existe a altura certa ou a pessoa
certa”. Miguel Gama acrescenta: “Falamos de tudo.

O que é que cada um já fez e como é que foi... Mas só
entre os melhores amigos”.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872.1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio              514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent    514.277.7778
Eduino Martins  Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                    514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO
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UM SERVIÇO DO † Manuel Cordeiro
1932 - 2006

Faleceu em Montreal no dia 20 de Setembro de
2006, com 74 anos de idade, Manuel Cordeiro,
natural da Lomba da Maia, São Miguel, Açores,
esposo de Ana Maria Pereira.

Deixa na dor sua esposa, suas filhas Ana Paula
(Michel), Luísa (Martin) e Emanuela, suas
netas e seu neto, suas irmãs, assim como
outros familiares e amigos.

O funeral decorreu sábado, 23 de Setembro, às
11h, na Igreja Sainte-Marthe, seguindo depois
o corteje fúnebre em direcção ao cemitério
Repos St-François d’Assise, onde foi a sepultar.

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

†
3º Ano de Saudade

Francisco Medeiros
Faleceu em 03 de Outubro de 2003

Esposa, filhas Lina e Ana, netos, restantes familiares e amigos recordam
com profunda saudade o seu ente querido.

Participam que será celebrada missa pelo seu eterno descanso, no
domingo 1 de Outubro de 2006, pelas 11h30, na Igreja Santa Cruz, situada
no 60, rua Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir
a este acto religioso.

Três anos já passaram. Francisco, descansa em paz.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

Paisagista com experiência em “pavé-
uni”, asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
Contactar Antonio Cabral,

contramestre:(450) 963-3462

EMPREGOSEMPREGOS
Padeiro com experiência, a tempo
parcial. (514) 385-4361

Cozinheiro para preparar jantar às
segundas-feiras, ou a tempo parcial.

Contactar Andrea
(514) 486-9531

Procuramos padeiro com
experiência, a tempo inteiro ou

parcial. (514) 389-8723

Procuramos pessoa responsável, com
experiência, para trabalhar numa
padaria. Tempo inteiro ou parcial. —
Também procuramos pessoa
responsável, com experiência, para
administrar a padaria. Tempo inteiro.

(514) 812-3683

Senhora para ajuda doméstica/
limpeza. 3 vezes por semana. Ter
referências. (514) 342-9070

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

66666.66.66.66.66.66a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante todo o mês de Outubro

Os cursos de informática, estão de
volta. Todas as quartas-feiras,e
sábados.

Curso de 5 semanas
- Introdução aos computadores
  Anti-virus, Firewall, Internet,
  correio electrónico, etc.
- Nivel intermediario
  Word, Excel, internet avançado.
- Nível Avançado
  Photoshop, Publisher e Powerpoint

Lugares limitados
514.299.2966

CURSOS

URGENT
Recherchons vendeur, à temps partiel.
Parler français et anglais.  Envoyez
CV par courriel:

nofakarao@hotmail.com

Casa na Florida
Para pessoas de 55 anos e mais, 2
quartos, 2 casas de banho. A 3 km da
praia. $1600 / mês. Para a temporada
de Novembro a Fevereiro.

Contactar
(954) 559-1935

Procuramos pessoal para trabalhar
ao balcão de uma peixaria. Com
experiência. Reformados bem-
vindos.

(514) 504-9312
ou (514) 777-6703

Senhora para limpeza de casa, a
tempo parcial – possibilidade de tempo
inteiro. Declarado de preferência. Com
experiência.

(514) 735-8145
 ou (514) 995-7012

Cozinheiro ou pessoa para ajudar na
co-zinha, de preferência com
experiência, para restaurante
português.

(514) 240-3912

Escritório de C.A. procura contabilista
com experiência, com bons
conhecimentos informáticos.

(514) 232-3095

Homem solteiro bonito, inteligente  e
sem namorada. Procura uma mulher
entre os 45-50 anos. Para amizade e
coisas sérias.

(514) 688-1376
Telefonar a partir

 das 19h00.

ALUGA-SE

ENCONTROS

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com

Procuramos professores
de Português (de Portugal)

a tempo parcial.

Contactar (514) 281-6700 ext. 234
ou enviar CV: info@groupeccl.ca

Precisamos de operária com
experiência para máquinas Overlock
ou Plain.  Trabalhar na fábrica ou em
casa.

Contactar
514.845.6680
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Primeira Liga

Liga de honra

«Sporting joga sempre para
ganhar» (Salema Garção)
Miguel Salema Garção deu voz
à confiança reinante no grupo
de trabalho leonino para o jogo
de hoje com o Spartak de
Moscovo. «O Sporting joga
sempre para ganhar», afiança o
director de comunicação dos
«verde e brancos»

Jogos da Lusofonia Futsal-
O Benfica, com sete jogadores,
é o clube mais representado na
lista de convocados da Selecção
Nacional para a primeira edição
dos Jogos da Lusofonia, que
decorrem entre 9 e 14 de
Outubro, em Macau.

Real Madrid mantém con-
fiança em Cicinho-Embora o
internacional brasileiro Cicinho
tivesse o infortúnio de contrair
uma lesão grave e que afasta o
jogador até ao fim da temporada,
os responsáveis do Real Madrid
não vão ao mercado para encon-
trarem o seu substituto.

Mahdavikia suspenso por
três jogos-O defesa Mehdi
Mahdavikia, do Hamburgo,
oponente do FC Porto na Liga
dos Campeões, foi castigado
com três jogos pela comissão
disciplinar da Liga alemã, após a
entrada violenta feita sobre Di-
ego, ex-FC Porto e actualmente
no Werder Bremen.

Sub-21: Árbitros cipriotas e
holandeses apitam «play off»
Os jogos da Selecção Nacional
sub-21, relativos ao «play off»
de qualificação para o Euro2007,
diante da congénere da Rússia,
vão ser dirigidos por árbitros
cipriotas e holandeses.

Lampard distinguido-Frank
Lampard foi eleito o melhor
jogador inglês dos jogos dispu-
tados no último fim-de-semana,
por força da exibição que
rubricou no triunfo do Chelsea
no «derby» londrino com o
Fulham.

Manuel Fernandes estreia-
se com derrota-Manuel Fer-
nandes estreou-se  pelo Ports-
mouth, que perdeu por 0-1 na
recepção ao Bolton, no jogo que
encerrou a sexta jornada da
Premier League inglesa.

FC Porto estreia-se com
vitória-O FC Porto estreou-se
com vitória sobre os angolanos
do Juventude de Viana (5-2) no
Mundial de clubes de hóquei.

Equipa da 4ª jornada

Taça UEFA: adeptos do Palermo
respondem à «guerra das t-shirts»

Depois da «provocação» de que foram alvo em Londres, no
jogo da primeira mão da Taça UEFA, por parte dos adeptos do
West Ham, os «tifosi» do Palermo preparam-se para escrever um
segundo capítulo na «guerra das t-shirts» para o próximo
encontro, amanhã.  Com o apoio do governo regional, os sicilianos
vão distribuir pelo público, e particularmente pelos adeptos do
West Ham, t-shirts com slogans de combate à Máfia. A iniciativa
prende-se com o facto de, em Londres, terem sido colocadas à
venda t-shirts com o slogan «Hammers contra a Máfia»,
associando os adeptos do Palermo à organização criminosa
italiana. Desta vez, nas 4 mil  t-shirts feitas especialmente para a
ocasião pode ler-se: «A máfia enoja-me. A Liberdade é Cosa
Nostra». Segundo Salvatore Cuffaro, presidente da Região da
Sicília, a medida é «uma forma de dar as boas-vindas aos adeptos
ingleses. Vamos oferecê-las como despedida até à próxima
época, uma vez que depois desta eliminatória o West Ham já não
estará na Taça UEFA», acrescentou. As t-shirts vão ter as cores
dos clubes locais na primeira divisão italiana: o cor-de-rosa e preto
do Palermo, o vermelho e azul do Catania e o amarelo e vermelho
do Messina.

Santos e os pecadores
A história repetiu-se, embora parcialmente;

ainda assim, Fernando Santos não perdoou.
Desta vez, a jogar de novo fora, o Benfica
empatou - tinha perdido no Bessa - mas teve

mais um jogador expulso. Pior foi o facto de
estar a vencer até aos instantes finais do
encontro em Paços de Ferreira e ter permi-
tido a igualdade quando tinha apenas dez
jogadores em campo, porque Leo foi expul-
so por comportamento incorrecto com o trio
de arbitragem. O técnico não se queixou da
arbitragem - nem essa, jamais, foi a sua forma
de estar -, optando por apontar o dedo ao
jogador que deixou a sua equipa fragilizada
pela (justa) expulsão. Aliás, mais grave do que
a perda do defesa para o próximo encontro, foi
ter perdido mais dois pontos para os rivais de
sempre na luta pelo título: o FC Porto, em
velocidade de cruzeiro, venceu facilmente o
Beira-Mar e o Sporting, em mais uma de-
monstração de potencial inequívoco, esque-
ceu a derrota da jornada passada com os
pacenses e foi à Vila das Aves vencer de forma
clara. No Dragão, o regresso de Jardel não

beliscou a liderança tranquila de que Jesualdo
Ferreira usufrui em vésperas da visita a
Braga, que terá o seu quê de especial. Aliás,
Braga mantém a terceira posição, apesar de

ter cedido um empate frente ao Estrela da
Amadora. Somou a segunda jornada conse-
cutiva sem vencer, o que preocupará Carva-
lhal, mas apenas de forma relativa, já que as
exibições (tanto na derrota com o Leiria,
como no empate de anteontem) foram
melhores do que os resultados. Nesta  jorna-
da , registo para o empate da Académica no
Bessa e da Naval no Restelo, enquanto o
Nacional, jogando na Madeira, voltou aos
triunfos, à custa do Setúbal.

O campeão FC Porto lidera isolado o
campeonato e não se limita a justificar a
liderança pela soma de pontos - sendo que
tem o pleno nesta altura, com quatro vitórias.
Tem, também, o ataque mais concretizador,
com dez golos, equitativamente divididos:
cinco em casa e cinco fora. Diferenças só nos
golos sofridos: um em casa, nenhum fora. Por
enquanto, um líder sem contestação...

Demissões na Liga
Pedro Mourão e Frederico Cebola demitem-se da Comissão

Disciplinar. O presidente da Comissão Disciplinar da Liga de
Clubes demitiu-se esta segunda-feira à noite. Com Pedro
Mourão sai também o vogal Frederico Cebola. Na origem da
renúncia estão as acusações feitas por Valentim Loureiro de
que a abertura do inquérito ao caso “Apito Dourado” levado a
cabo pela Comissão Disciplinar tinha como justificação as
eleições no Benfica.  A saída destes dois elementos deixa a
Comissão Disciplinar da Liga sem quórum e sem capacidade
para tomar qualquer decisão.

Presidente de clube da
Roménia suspenso por 12
jogos-O presidente do Uni-
versitatea Craiova, equipa da
Roménia, foi punido com 12 jogos
de suspensão por ter agredido
os árbitros e o estádio interdito
por dois jogos.

F.C. Porto, líder isolado da Bwin Liga, conseguiu este fim-de-
semana a vitória mais expressiva da jornada. Os 3-0 aplicados
ao Beira Mar  valeram à equipa de Jesualdo Ferreira a inclusão
de quatro jogadores no onze da semana com destaque para
os suplentes Anderson e Lisandro, que saíram do banco para
revolucionar o jogo no Dragão. A vitória nas Aves valeu ao
Sporting a inclusão de dois jogadores no onze, o mesmo
acontecendo com o Benfica, apesar do empate cedido em
Paços de Ferreira. Nacional, Académica e Estrela da
Amadora são as outras equipas representadas na equipa .
Paulo Lopes (E. Amadora), Bosingwa (F.C. Porto),
Luisão (Benfica), Pepe (F.C. Porto),Lino (Académica),
João Moutinho (Sporting), Katsouranis (Benfica),
Anderson (F.C. Porto), Juliano Spadacio
(Nacional),Lisandro (F.C. Porto), Alecsandro (Sporting)

de A Voz de Portugal
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Nova jornada e mais Que “galo”… para o Gil Vicente
O Gil Vicente voltou a faltar a um jogo da Liga de Honra, desta

feita no passado Domingo, frente ao Trofense. Trata-se da
terceira falta de comparência consecutiva do clube de Barcelos,
que se voltar a faltar arrisca-se a uma exclusão das competições
profissionais, por um período entre um a cinco anos.

Toda esta polémica e as decisões da direcção do clube de não
comparecerem nos jogos, acontecem devido ao polémico
“Caso Mateus” que relegou o Gil Vicente para a Liga de Honra.

A direcção dos gilistas defende que esta decisão de não
comparecer nos jogos tem como objectivo “dar mostras de que
o clube não prescindirá dos processos judiciais, que, está certo,
conduzirão ao reconhecimento da razão que lhe assiste” e que
consequentemente levaram o Gil Vicente a ser recolocado na
Liga Bwin e à competição. O clube de Barcelos garante ainda
em comunicado que o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Lisboa não recusou o “pedido de declaração de ineficácia da
resolução de interesse público apresentada pela Federação
Portuguesa de Futebol, tendo somente indeferido um novo
pedido de medidas cautelares urgentes destinadas a evitar o
efeito que a FPF pretendia ilegalmente induzir sem que o
Tribunal se pudesse pronunciar antes”.

Exclusão?!
Os Regulamentos Disciplinares da Liga determinam que

uma equipa pode ser excluída das competições se faltar a
quatro jogos consecutivos ou a seis jogos alternados e com a
anunciada falta de comparência ao jogo que se deveria realizar
na Cidade de Barcelos, frente ao Feirense, o Gil Vicente conta
com a sua terceira derrota (por falta de comparência) e ainda
com a subtracção de pontos, assim como terá de recorrer ao
pagamento de uma multa. Esta situação acaba por dificultar
cada vez mais a vida de um clube que pode estar em iminência
de exclusão ou mesmo de extinção.

À beira de um ataque de Nervos
A situação agrava-se de dia para dia, sobretudo para o plantel

gilista que não esconde a mágoa, nem a revolta pelo actual
momento pelo qual passa o clube. Segundo Nandinho, o
capitão da equipa: “o plantel já atingiu o limite em termos
emocionais e motivacionais. Com mais uma falta de compa-
rência a margem de manobra já não é grande porque como é
sabido com mais uma falta o clube será desqualificado e
descerá de divisão. Os jogadores estão desmotivados”, revelou

aos jornalistas.
Nandinho lamenta ainda que

o plantel não seja devidamente
informado pela direcção das
decisões que os mesmos to-
mam e que inevitavelmente
influenciam a vida e a carreira
de todos os jogadores, sendo
que tal facto é – segundo o
jogador – “algo totalmente
inaceitável”.

Paralelamente o capitão dos
gilistas garantiu que “os jogado-
res não estão a receber os salá-
rios que lhes competem”, sen-
do que “até ao final da semana
esperam uma clarificação para
assim procederem a uma to-
mada de decisões”, rematou o
jogador.

O caos está instalado em
Barcelos e o futuro destes
profissionais de futebol e do
próprio clube está indiscu-
tivelmente cinzento.

algumas novidades
Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto entraram em

acção logo na passada sexta-feira e inauguraram a 4ª Jornada da
Liga Bwin.  Mas ambos os clubes tiveram sortes distintas…  Os
azuis e brancos mantiveram-se nas vitórias, ao conquistarem um
categórico 3-0 frente ao Beira-Mar, com golos apontados por
Hélder Postiga, Lisandro Lopez e Tarik Sektioui. Já os
“encarnados” não foram além de um empate com o Paços de
Ferreira – ou melhor será dizer – que o Benfica fez questão de
consentiram um empate nos últimos segundos do jogo, ficando
assim a 8 pontos do primeiro classificado. O jogo entre o Paços
de Ferreira e o Benfica voltou a ser marcado pelas lacunas na
finalização e na disciplina, onde a equipa da Luz voltou a ver um
dos seus jogadores ser expulso, sendo que desta vez a cartolina
vermelha calhou ao defesa esquerdo: Léo. No Sábado foi a vez
do Sporting entrar em campo e mostrar estar totalmente
recuperado do desaire ocorrido na ronda anterior, tendo em Vila
das Aves conquistado mais três pontos. Alecssandro na primeira
parte da partida e Tonel, na segunda, foram os heróis da noite para
os adeptos leoninos. O Desportivo das Aves acabou assim por
somar a segunda derrota consecutiva em casa e contínua nos
últimos lugares da tabela classificativa. Mas só no Domingo é que
surgiram as novidades, isto porque o Nacional arrancou a sua
primeira vitória neste campeonato, na Choupana, frente ao Vitória
de Setúbal. Carlos Brito conseguiu assim levar a melhor neste
jogo, onde Juliano Spadacio se impôs como goleador. Já ao
anoitecer, no Estádio do Bessa, o Boavista não conseguiu mais
que um empate frente à Academia, não reeditando assim a
exibição inspirada com a qual tinha presenteado os adeptos á cerca
de duas semanas, frente ao Benfica. Relativamente aos restantes
jogos, apesar do empate entre a Naval e o Belenenses, estes
continuam a ocupar a primeira metade da tabela de classificação,
assim como o Sporting de Braga que acabou por consentir o
primeiro ponto ao Estrela da Amadora, ao fim de quatro jornadas.
Esta ronda terminou na segunda-feira, véspera de jogos grandes
para as competições Europeias, com a vitória por uma bola a zero
da União de Leiria, frente ao Marítimo. O golo foi apontado por
Sougou já na segunda parte e permitiu assim três pontos aos
Leirienses.

Desilusão Total…
 Depois de um resultado um pouco melhor de zero a zero

conseguido em Vancouver com os Whitecaps na sexta-feira
passada, o Impact regressou a casa para jogar a Segunda mão
das eliminatórias contra os mesmos Whitecaps de Vancouver.

O jogo começou muito bem para Montreal, que conseguiu
logo aos 5 minutos uma oportunidade rara de golo por
intermédio do jovem Massimo Di Ioia, que fez tudo bem,
menos a finalização. Di Ioia, que fazia parte do onze inicial
somente pela quinta vez da sua carreira, recebeu um passe de
cabeça do Joel Bailey e conseguiu desmarcar-se de duas
defesas e fintar o guarda-redes, mas quando tudo parecia mais
fácil, Di Ioia rematou a bola contra a parte exterior da barra.

O jogo ficou empatado a zero e com muito pouca acção para
fazer “mexer” os mais de 11,000 espectadores presentes. Só
aos 105 minutos é que se pôde ver algo que parecesse a golo,
quando o ex. azul-e-branco, Sita Taty-Matondo, estremeceu
com a trave da baliza de Sutton com um remate cruzado. Os
Whitecaps dominaram o período inteiro de prolongamento, e
finalmente chegaram ao 0-1 no minuto 115 e, mais uma vez,
por um ex. Montrealense, mas desta vez foi o Cubano Eddy
Sebrango, que traiu o Impact. Foi na sequência de uma jogada
com muita controvérsia que Sebrango apareceu isoladíssimo
perante Greg Sutton e que marcou com um remate rasteiro
que passou bem ao lado do gigante guarda-redes internacional
pelo Canadá, que saiu muito mal para cobrir o ângulo. No cair
do pano, e com a equipa do Impact toda na frente a tentar
empatar o jogo, os Whitecaps conseguiram marcar mais um
golo para ditar o final de época para o Impact de Montreal.

Foi um final de época que deixou um gosto muito amargo na
boca dos jogadores e adeptos do clube, que esperavam
reconquistar o título de campeões este ano. De relembrar que
nem António Ribeiro nem Zé Roberto participaram nos “play-
offs” por lesão, e muita falta fizeram à equipa, que esteve muito
fraca do meio-campo para a frente sem estes dois últimos.
Ribeiro também falhará mais uma vez a convocatória da
Selecção Canadiana de Stephen Hart. Talvez Ribeiro fará uma
intervenção cirúrgica que levará uma recuperação de vários
meses.
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