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Sábado passado, o Grupo Coral 
Santa Cruz (GCSC) festejou um 

dos pontos mais altos da sua existên-
cia, com um exuberante jantar/dan-
çante...

Já 25 anos...

Este ano, logo à entrada da 
sala, estava uma maravilhosa 

exposição de fotografias e de 
trabalhos manuais e regionais. 
Podemos apreciar todo o trabalho 
deste incansável grupo, que levou a 
efeito pela quarta vez uma grandiosa 
e brilhante festa Rabopeixense, na 
cidade de Montreal. 

IV
Convívio...
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pensaMenTO Da seMana

Os textos, fotos e ilustrações publicados nesta edição 
são da inteira responsabilidade dos seus autores, não 

vinculando, directa ou indirectamente, o cariz editorial e 
informativo deste jornal.

pOnTUaLiDaDe
é COnnOsCO

eFeMériDes - 17 De OUTUBrO

BeBés DO anO 2006 e 2007

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas. Para 

recuperá-las, passar na redacção do jornal.

Nasceu: 29 de Abril de 2007
Mãe: Erica Balch
Pai: Mark Rosario

eVan rOsariO

La Voix du Portugal - The Voice of Portugal

FiLarMóniCa pOrTUgUesa De MOnTreaL
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza um jantar 
comemorativo do seu 35º aniversário no dia 3 de Novembro 
pelas 19h00. Abrilhantado pelo conjunto Piri-piri, na Missão 
Santa Cruz situada. Contacte 514 465-3230.

BanDa De n. sra DOs MiLagres
Nossa escola de música terá inicio o 19 do mês de Setem-
bro de 2007 pelas 19h00. Responsável Leonardo Aguiar No 
6024 Hochelaga Tel:(514)254-4647

Adolescentes
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

Dez de Outubro foi o dia mundial de saúde mental. 
Um problema que afecta muitos jovens. A adoles-

cência constitui, para rapazes e raparigas, uma verdadeira 
revolução. Deixa-os confusos perante as mudanças que 
se multiplicam, impelindo-os na busca de uma identida-
de. Percurso este que muitas vezes faz-se de sobressaltos, 
de sentimentos contraditórios, que os pode empurrar para 
um beco (às vezes) sem saída – o suicídio.
Na sua maioria não têm vontade de morrer, mas quan-

do o sofrimento se torna insuportável – este pode ser o 
dilema que vai na alma de um adolescente que se tornou 
violento consigo próprio, auto-mutilando-se ou até mes-
mo tentando o suicídio. Esta ideia de pôr fim à vida passa, 
pela cabeça de rapazes e raparigas ao encararem o tumul-
to da adolescência. Segundo um estudo apresentado num 
congresso pelo psiquiatra, Daniel Sampaio, quase metade 
dos adolescentes de Lisboa já teve ideias suicidas. Jovens 
entre os 15 e os 18 anos de três escolas secundárias da ca-
pital, estiveram envolvidos neste estudo o qual o resulta-
do foi preocupante: é que, além dos 48,2% que pensaram 
em suicídio, sete por cento tentaram mesmo acabar com a 
própria vida, enquanto outros 35% já se tinham mutilado 
através de cortes nos pulsos e diversas lesões na pele.
São gestos sintomáticos de uma inquietação interior, si-

nais de uma dificuldade crescente em atravessar a adoles-
cência. Sinais de um mal-estar que os empurra para um 
comportamento de risco, desde o abuso de substâncias 
tóxicas, ao excesso de velocidade, e entre outros, a com-
portamentos de auto-mutilação e ideias suicidas.
A adolescência é, sabemo-lo, uma altura da vida sem-

pre perturbada e perturbadora. Acumulam-se mudanças 
físicas, emocionais, psicológicas e sociais. Acrescem as 
expectativas escolares, sociais e familiares, nem sem-

pre muito reais. Para além disso o adolescente recebe da 
família, dos amigos e da sociedade mensagens absolu-
tamente contraditórias, que o confundem. E quando as 
coisas correm mal, na escola ou em casa, o adolescente 
tende a exagerar. Sente que a vida é injusta quando não 
corre ao ritmo dos seus desejos. E vive a decepção de 
uma forma extrema, havendo o perigo de criar um forte 
sentimento de rejeição que o pode levar a desencadear 
comportamentos de risco e alimentar ideias agressivas – 
ou até o suicídio. 
Presos entre sentimentos de revolta e o desejo de que os 

pais os ajudem, rapazes e raparigas buscam a sua identi-
dade. A passagem de menina a jovem mulher dá origem 
a um ritmo biológico novo, misterioso e inquietante. O 
mesmo adquirindo muito cedo conhecimentos sobre o 
seu corpo, as adolescentes podem ficar emocionalmen-
te transtornadas com as modificações a que assistem. É 
nessa passagem que emergem os primeiros comporta-
mentos de auto-mutilação. Está provado que, enquanto 
os rapazes exteriorizam a violência, envolvendo-se em 
confrontos ou enveredando pelo consumo de drogas, as 
raparigas viram a agressividade contra si próprias. Dois 
dos principais distúrbios alimentares mostram isso mes-
mo: a bulimia e a anorexia. Sete vezes mais frequente no 
sexo feminino, a bulimia é uma verdadeira tortura infli-
gida ao corpo e à mente: a adolescente, obsessivamente, 
ingere grandes quantidades de alimentos, depois força o 
vómito para não engordar e finalmente debate-se com o 
profundo sentimento de vergonha e arrependimento. A 
mesma lógica aplica-se à anorexia: priva-se de alimentos 
para manter uma figura de algum ídolo ou para escapar a 
uma feminidade indesejável.
Continuação na próxima edição.

Saber não ocupa lugar
Victor Hugo 
jornal@avozdeportugal.com

Um bom governo é como uma boa digestão: enquanto fun-
ciona bem, quase não damos por ela. (Erskine Caldwell)

1849. Morte de Frederic Chopin (1810-1849), pianista e 
compositor polaco, em Paris. 
1941. Perante o rápido avanço das forças militares alemãs, 
o governo soviético abandona Moscovo, mas José Estaline 
mantém-se na capital.

FesTiVaL Da MÚsiCa BrasiLeira
No 25 de Outubro pelas 20h00 no Kola Note, situado no 
5240, Ave du Parc, realiza-se o festival da música brasileira. 
Para mais informações contacte 514 274-9339.

Com as novas tecnologias podemos afirmar que quem 
não sabe utilizar o computador é quase analfabeto. 

Muito distante vai o tempo em que os estudos eram 
um privilégio dos mais afortunados. Recordo que na 
minha infância, os pais diziam que mandavam estudar 
os filhos para não trabalharem, pois o trabalho era só 
para as pessoas do campo. Nos anos 50 e 60, a grande 
preocupação era a luta pela sobrevivência e, antes dos 
estudos, havia a necessidade de comer, pois nesse tempo 
as famílias consagravam a quase totalidade dos seus 
rendimentos à alimentação.
Com a escolaridade obrigatória, toda a gente começou 

a estudar e os doutores, que eram uma espécie rara, hoje 
muitos deles vão para o McDonald’s.
Tal como outros da minha geração, um dos erros que 

cometi ao chegar ao Canadá foi não ter ido tirar um 
curso universitário, mas nesse tempo a preocupação era 
sustentar a família e só quando precisei vi a falta que 
cometi, mas já era tarde. No entanto, ao constatar a minha 
ignorância em muitas coisas, isso levou-me a fazer alguns 
estudos e a querer continuar a aprender, pois verifico que 
quanto mais aprendo, menos sei. Algo que me tem sido 
muito útil nas viagens que já fiz é de poder comunicar em 
várias línguas.
Mas toda esta conversa vem a propósito da polémica 

que se tem levantado na Comunidade Portuguesa acerca 
dos estudos da língua portuguesa, mais precisamente 
sobre a validade dos estudos. Segundo parece, há pessoas 
que dizem não mandar mais os filhos à escola pelo facto 
dos estudos não serem válidos.
Durante os muitos anos em que se tem ensinado o 

Português aqui em Montreal, devem ter sido alguns 
milhares os que aprenderam a nossa língua, e creio que 
só uma pequena percentagem deve ter tirado benefícios 
por ter um diploma. Se quisermos ser realistas e não ver 
as situações emocionalmente, devemos compreender a 
mudança dos tempos e realizar que daqui por mais uns 
20 anos, os portugueses no Canadá serão muito poucos 
e que haverá quase só descendentes, que poucas raízes 
têm com Portugal e que para esses, o único elo de ligação 
com Portugal será a língua. Há algo de curioso que se 
passou nos últimos anos com a abertura da Universidade 
dos Tempos Livres – várias pessoas de idade já avançada 
foram aprender o Inglês para poderem comunicar com 
os netos, quando eu penso que seria mais fácil aos netos 
aprenderem a falar com os avós. Eu creio que as pessoas, 
antes de se preocuparem com a validade dum diploma, 
deveriam pensar que é através da comunicação que se 
estabelecem os laços de amizade e que isso é quase tão 
valioso como todos os diplomas juntos.

Fernando Pereira em Montreal dia 11 de Novembro de 2007
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Trabalha como empregado 
de limpeza dum edifício público?

Si tem mais de 280 horas de trabalho 
acumuladas com o empregador, terá direito 
a licenças médicas remuneradas.

Entre em contacto connosco 
para obter mais informações.
É de vosso próprio interesse! 

www.cpeep.net

1 877 384-CNET

AnnCPEEP_Maladie_VozPortugal  9/7/07  11:58 AM  Page 1

III SEMANA CULTURAL
DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2007

PROGRAMA
Dia 17 às 19h30 Abertura oficial pelo Presidente da Casa dos Açores.
  19h35 Içar das Bandeiras e respectivos hinos nacionais.
  19h40 Abertura da Exposição… tema : « O Homem e o Mar »
  19h50 Projecção do documentário « Os Últimos Baleeiros »
  20h30 Animação musical pelo Grupo “ Cantares Recordações”da
   Casa dos Açores do Quebeque.
  21h00 Porto de honra. Convívio social.
Dia 18 às  19h30 Boas vindas pelo Presidente da Casa dos Açores.
  19h35 Alusão ao logótipo do Vulcão dos Capelinhos. 
  19h45 Projecção do documentário…”O Tesouro do S. Santo Cristo”        
  20h30 Animação  pelo Grupo „Cantares Recordações“ da Caçorbec
  21h00 Promoção e degustação de chá da Goreana e Porto Formoso.
   Convívio social.
Dia 19 às  19h00 Boas vindas pelo Presidente da Casa dos Açores.
  19h05 Bailho dos Pescadores dos Amigos de Rabo de Peixe.
  19h30 Projecçao do Vulcao dos Capelinhos
   Apresentação da reputada conferencista, cientista vulcanóloga
   Professora Dra. Raquel Soeiro de Brito. 
  20h05 Apresentação do « Livro de Prestígio”e da Medalha das                                                                        
   Comemorações dos 50 Anos pela Prof. Raquel Soeiro.
  20h10 Conferência. 20h45Período de perguntas e respostas (10 min.)        
  21h00 Exibição do Rancho Folclórico “ Ilhas de Encanto” 
  21h30 Cantigas ao desafio. 22h00-Convívio Social.
Dia 20 às  19h25 Alocução de boas vindas pelo Presidente da Casa dos Açores.
  19h30 Jantar comemorativo do 29° Aniversário da Casa dos Açores.
  21h00 Entrega da Medalha de Mérito da Casa dos Açores, a um  Sócio.
  21h10 Mensagem da Sra. Dra. Alzira Silva, Directora da DRC.
  21h15 Intervenção dos convidados.
  21h45 Agradecimento e encerramento da III Semana Cultural 
   por Damião Sousa, Presidente da Casa dos Açores.
  22h00 Sorteio. Soirée dançante, animada por Jeff Gouveia.

  PS. :  Este programa está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Mais UM aniVersáriO COM nOVas OBras

Aeroporto de Lisboa
completa 65 anos de actividade
A completar 65 anos e a operar acima 

da sua capacidade, o Aeroporto de 
Lisboa continua em obras de ampliação, 
tendo servido no ano passado 12 milhões 
de passageiros, contra os dez mil anuais 
no início da actividade.
Inaugurado em plena Guerra Mundial, a 

15 de Outubro de 1942, com um pe-
queno voo sobre Lisboa e arredores 
com o antigo ministro Duarte Pache-
co a bordo, o Aeroporto de Lisboa 
completou segunda-feira 65 anos, 
uma data que será assinalada com 
uma cerimónia em que serão apresen-
tados os novos projectos para as áreas 
comerciais. Depois de três décadas de 
estudos e polémicas, em 1999, a Ota, 
a cerca de 50 quilómetros de Lisboa, foi 
a localização escolhida para receber o 
novo aeroporto.
No entanto, a Ota só renasce quando 

José Sócrates chega a primeiro-ministro. 
Depois de críticas e estudos alternativos, 
o Governo mandatou o Laboratório Na-
cional de Engenharia Civil para fazer um 
estudo comparativo entre os dois locais 
apontados — Ota e Alcochete. O estudo 
deverá estar concluído a 12 de Dezembro 
deste ano, sendo que a decisão final so-
bre a localização do novo aeroporto será 
tomada em função dos resultados obtidos 
por este estudo. 
No entanto, até à decisão da localiza-

ção ser tomada e até a nova infraestru-
tura estar operacional, o que segundo as 
previsões do Governo deve acontecer em 
2017, o aeroporto da Portela vai sofrer 
obras de ampliação para poder responder 
a parte do acréscimo de procura.
16 milhões em 2010

As obras, a decorrer nos próximos qua-
tro anos e orçadas em 380 milhões de eu-
ros, vão permitir aumentar a capacidade 
do aeroporto da Portela dos actuais dez 
milhões de passageiros por ano para os 
16 milhões em 2010 e aumentar a capa-
cidade da pista de 36 para 40 movimen-
tos por hora. No final das intervenções, 
o aeroporto de Lisboa terá 47 portas de 
embarque (30 das quais “schengen”), 
mais 21 que actualmente, e 20 mangas de 
acesso aos aviões (mais 13), aumentando 
a capacidade de carga das actuais 80 000 
toneladas por ano para 100 000 a 150 000 
toneladas por ano.

Vaticano suspende padre 
que confessou ser gay na 
televisão
O Vaticano suspendeu um padre que tem uma 

posição elevada na Santa Sé por ter confessado, 
num programa da televisão italiana, ter tido relações 
sexuais com outros homens. A identidade do padre 
não foi revelada na televisão, mas ele foi descoberto 
por superiores, que reconheceram objectos do seu 
escritório, onde foi filmado. “Os seus superiores 
hierárquicos estão a tratar a situação com a discrição 
necessária e com respeito por esta pessoa, mesmo 
que tenha cometido erros”, disse o padre Federico 
Lombardi, porta-voz do Vaticano. Segundo o jornal 
La Republica, o eclesiástico tem cerca de 60 anos e 
é um chefe de serviço da Congregação do Clero, um 
importante ministério do Vaticano, responsável por 
400.000 padres no mundo inteiro. “As autoridades 
devem agora intervir com a severidade exigida para um 
comportamento incompatível com o serviço religioso e 
a missão da Santa Sé”, disse ainda Lombardi. Este era 
um dos quatro padres que se declararam homossexuais e 
participaram num programa transmitido a 1 de Outubro 
pela televisão La 7. As suas vozes foram modificadas e os 
rostos nunca foram filmados, para garantir o anonimato. 
Mas este chefe de serviço recebeu a equipa de televisão 
no seu gabinete no Vaticano e muitos funcionários 
reconheceram a sala. O site Petrus revelou o nome do 
prelado em questão, diz a AFP, dizendo que se tratava 
de um antigo colaborador deste jornal on-line. Mas, para 
complicar ainda mais a história, durante a tarde, o site 
publicou uma carta desse padre, onde este afirma não 
ser gay. “Fingi ser homossexual para desmascarar os 
que o são”, escreveu o padre Tommaso Stenico. Dizia 
que tentava “resgatar vítimas” do pecado, simulando ser 
homossexual para ajudar a Igreja, vítima de escândalos 
de homossexualidade de padres.

aCiDenTe
Um dos feridos no aci-
dente de trabalho ocorrido 
na terça-feira em Paredes 
morreu ontem nos Hospi-
tais da Universidade de 
Coimbra, elevando para 
quatro o número de mor-
tos no sinistro.

MeLiDes
As buscas para encontrar o 
jovem que desapareceu no 
sábado na Praia de Melides, 
em Grândola, prosseguiram, 
disse fonte do Centro de 
Coordenação de Busca e 
Salvamento Marítimos de 
Lisboa. O jovem ainda não 
tinha sido encontrado até à 
hora de fecho desta edição.

espanHa
O cadáver de um portu-
guês de 44 anos da zona 
do Porto foi encontrado na 
passada quinta-feira, em 
adiantado estado de de-
composição, numa casa 
em ruínas em Ortigueira, 
na zona de Corunha, na 
Galiza.

aÇOres
O primeiro congresso inter-
nacional de imprensa não 
diária terminou segunda-feira 
nos Açores, com a promessa 
da organização de realizar 
um novo encontro em 2008, 
para reforçar as “pontes de 
colaboração” estabelecidas.
Açores, EUA ou Brasil, serão 
o local da próxima edição.
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                                            *Horário sujeito a modificações   ** Hora de Montreal     
QUarTa-Feira 17-10 QUinTa-Feira 18-10 sexTa-Feira 19-10 sáBaDO 20-10 DOMingO 21-10 segUnDa-Feira 22-10 TerÇa-Feira 23-10

prOgraMaÇãO DesTa seMana

02:00  Bom Dia Portugal  
04:00  magazine timor ContaCto  
04:30  entre nós 
05:00  Praça Da alegria  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  o ProCesso Dos távoras   
10:00  só visto e amigos!  
12:15  À mesa Com o CaPote  
12:45  notíCias rtP maDeira  
13:00  Portugal em DireCto  
14:00  olhos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  em rePortagem  
16:30  anDar Por Cá  
16:45  Plantas Com histórias  
17:00  hoJe há Festa  
18:00  a hora De BaCo  
18:30  magazine timor ContaCto   
19:00  Jornal Das 24 horas  
20:00  olhos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  trio D´ataque  
23:15  Centro De saúDe  
23:45  o Preço Certo  
00:30  a minha sogra
           É uma Bruxa  
01:00  Falamos Português  
01:30  rePórter áFriCa  

02:00  Bom Dia Portugal  
04:00  euroPa ContaCto  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  o ProCesso Dos távoras   
10:00  só visto e amigos!  
12:15  euroPa ContaCto 
12:45  notíCias rtP maDeira
13:00  Portugal em DireCto  
14:00  olhos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  Centro De saúDe  
16:30  tuDo soBre...  
17:30  FliP  
18:00  muDar De viDa  
18:30  a Península De setúBal  
19:00  Jornal Das 24 horas  
20:00  olhos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  Programa Da maria  
22:30  entre Pratos  
23:00  BomBorDo  
23:45  o Preço Certo  
00:30  a minha sogra
           É uma Bruxa  
01:00  Falamos Português  
01:30  rePórter áFriCa  

02:00  Bom Dia Portugal  
04:00  magazine Brasil ContaCto  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  o ProCesso Dos távoras   
10:00  só visto e amigos!  
12:15  À mesa Com o CaPote  
12:45  notíCias rtP maDeira
13:00  Portugal em DireCto  
14:00  olhos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  Programa Da maria  
16:45  iniCiativa  
17:15  Cantares Do monDego  
18:30  magazine Brasil ContaCto  
19:00  Jornal Das 24 horas  
20:00  olhos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  esPeCial rePortagem  
22:30  BoCage   
23:45  o Preço Certo  
00:30  a minha sogra
           É uma Bruxa  
01:00  Falamos Português  
01:30  rePórter áFriCa  

02:00  70x7  
02:15  Às ilhas enCantaDas  
02:30  a Bruxa e o et  
02:45  CirCo alegria  
04:00  áFriCa Do sul ContaCto  
04:30  2010  
05:45  gente Da CiDaDe 2007  
06:45  anDar Por Cá  
07:15  meu queriDo avô  
07:45  aConteCeu  
08:00  Jornal Da tarDe   
09:00  Falamos Português  
09:30  a alma e a gente  
10:00  Plantas Com histórias  
10:15  a Península De setúBal 
10:45  oBra De arte  
11:15  notíCias rtP maDeira
11:30  atlântiDa (maDeira)  
13:00  áFriCa Do sul ContaCto  
13:30  rtPi notíCias  
15:00  1.º Festival eurovisão
16:00  amores e Desamores  
17:15  longe Da vista  
18:45  Plantas Com histórias  
19:00  Jornal Das 24 horas  
20:00  a alma e a gente  
20:30  teleJornal maDeira açores  
21:30  Cantares Do monDego  
23:15  oBra De arte  
23:45  heranças D´ouro  
00:30  hoJe há Festa   
01:15  músiCas De áFriCa 

02:00  nós  
02:30  Consigo  
03:00  aConteCeu
03:15  BiosFera  
04:00  BomBorDo
05:00  euCaristia DominiCal  
06:00  ConCelhos De Portugal
06:30  À mesa Com o CaPote  
06:45  Palavras Para quê...  
07:15  mega CiênCia  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  À mesa Com o CaPote 
09:30  notíCias De Portugal  
10:15  Cantares Do monDego  
12:30  notíCias rtP maDeira
12:45  só visto!  
13:45  entre Pratos  
14:15  gato FeDorento  
15:00  teleJornal  
16:00  as esColhas De marCelo
16:30  FuteBol: 1ª liga  
18:30  muDar De viDa  
19:00  Jornal Das 24 horas   
20:00  a minha sogra...
20:30  teleJornal maDeira  açores  
21:30  aliCe: Filme Português 
23:30  heranças D´ouro  
00:15  a hora De BaCo  
01:15  notíCias Da semana  

02:00  Bom Dia Portugal  
04:00  Centro De saúDe  
04:30  entre nós
05:00  Praça Da alegria  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:30  o ProCesso Dos távoras   
10:05  Diário Da euroPa  
10:15  só visto e amigos!  
12:15  notíCias rtP maDeira  
12:30  magazine eua ContaCto  
13:00  Portugal em DireCto  
14:00  olhos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  notas soltas  
16:45  o Preço Certo  
17:30  Filme a Designar  
18:30  magazine eua ContaCto   
19:00  Jornal Das 24 horas  
20:00  olhos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  triângulo Jota  
22:45  inDisCiPlinas   
23:15  FliP  
23:45  o Preço Certo  
00:45  Contas em Dia  
01:00  rePórter áFriCa  
01:30  euronews  

02:00  Bom Dia Portugal  
04:00  gostos e saBores   
04:30  entre nós  
05:00  Praça Da alegria  
08:00  Jornal Da tarDe  
09:00  o ProCesso Dos távoras   
10:15  só visto e amigos!  
12:15  notíCias rtP maDeira  
12:30  CanaDá ContaCto  
13:00  Portugal em DireCto  
14:00  olhos De água  
15:00  teleJornal  
16:00  a alma e a gente  
16:30  anDar Por Cá  
16:45  o Preço Certo  
17:30  trio D´ataque  
18:30  CanaDá ContaCto  
19:00  Jornal Das 24 horas  
20:00  olhos De água  
20:45  teleJornal maDeira  
21:15  teleJornal - açores  
21:45  a minha CiDaDe hoJe/ 
           o meu ConCelho hoJe/ 
           a minha Freguesia hoJe  
22:15  o ProCesso Dos távoras   
23:15  gostos e saBores  
23:45  o Preço Certo  
00:45  Contas em Dia  
01:00  rePórter áFriCa 

COOrDenaDO pOr MigUeL FéLix

Jogos Olímpicos: venda de 
bilhetes dentro de um ano

A comissão organizadora dos Jogos Olímpicos de 
Vancouver de 2010, COVAN, torna pública a sua 

política de venda de bilhetes que inclui o processo de 
obtenção, a data de início da venda e as diferentes 
tabelas de preços. Metade dos bilhetes para assistir 
aos Jogos custarão menos de 100 $ e 100 000 bilhetes 
terão um preço de venda de 25 $, indicou a COVAN. 
Em contrapartida, o preço dos bilhetes das cerimó-
nias de abertura e de encerramento varia entre 175 $ 
e 1100 $. Para as competições de hóquei, um bilhete 
para o jogo da final masculina custará em média 562 
$ contra apenas 225 $ para a final feminina. Mais de 
1,5 milhão de bilhetes serão imprimidos, dos quais 
70 % serão postos à venda ao grande público. O resto 

será reservado aos comanditários e parceiros do COVAN. Os bilhetes não utilizados 
para esse efeito serão vendidos. De acordo com John Furlong, Director Geral da CO-
VAN, a política dos preços é inclusiva para permitir ao maior número de Canadianos 
assistir a este grande acontecimento desportivo. “Estamos felizes de fornecer um pro-
grama que respeita a nossa promessa de tornar os bilhetes e a experiência olímpica 
acessíveis a todos”, diz. Várias fases pontuam o procedimento de compra, da qual um 
formulário a preencher. A venda começará em Outubro de 2008. Além disso, 50 000 
bilhetes serão oferecidos pela COVAN às pessoas mais necessitadas.

André Boisclair
deixa posto

O antigo chefe do Partido 
Quebequense, André Bois-

clair, anunciou que demitir-se-á 
do seu posto de deputado de 
Pointe-aux-Trembles, no próxi-
mo 15 de Novembro. Numa en-
trevista ao Journal de Montréal, 
o antigo chefe do Partido Que-
bequense reafirma a sua fixação 
na independência, mas lamenta 
as dissensões no partido. André 
Boisclair demitiu-se do seu pos-

to de chefe do PQ em Maio passado, após a confusão 
dentro do seu partido aquando das eleições gerais de 
26 de Março transacto. O PQ tinha então colhido 28 % 
dos sufrágios, o seu pior resultado desde 1970. O Sr. 
Boisclair tinha sido eleito para chef do partido a 15 de 
Novembro de 2005, obtendo 54 % dos sufrágios dos 
militantes. André Boisclair foi eleito pela primeira vez 
na Assembleia Nacional em Gouin, em 1989, e ocupou 
várias posições ministeriais nos governos de Lucien 
Bouchard e de Bernard Landry.

a arTe 
TOMará 
expansãO
Os detalhes relativos ao 
financiamento do projecto 
de ampliação do Museu 
das Belas-Artes de Mon-
treal foram revelados, con-
juntamente pela direcção 
do Museu, os governos 
federais e provinciais, e a 
Cidade de Montreal. A Igre-
ja Erskine and American, 
situada a proximidade do 
museu da rua Sherbrooke 
Oeste, será transformada 
em pavilhão consagrado à 
arte canadiana. Um edifício 
será igualmente construído 
na parte traseira da Igreja. 
Com uma superfície total 
de 2000 metros quadrados, 
este novo estabelecimento 
vai compreender cinco sa-
las de exposição, repartidas 
sobre cinco andares. Trata-
se do mais importante pro-
jecto de infra-estrutura do 
Museu das Belas-Artes de 
Montreal desde a constru-
ção, em 1991, do pavilhão 
Jean-Noël-Desmarais. Os 
amantes das artes e os 
curiosos poderão visitar, até 
27 de Janeiro de 2008, to-
das as exposições e todas 
as obras de todas as colec-
ções gratuitamente. Para in-
formações: 514-285-2000.

granDe 
FaLTa De 
inTeresse
As eleições escolares que 
terão lugar a 4 de Novem-
bro atraíram poucos can-
didatos em duas comis-
sões escolares da região 
de Montreal, sejam as de 
Montreal (CSDM) e Laval 
(CSDL). Na CSDM, 13 dos 
21 postos de Comissários 
foram eleitos sem oposição. 
É a primeira vez na história 
da CSDM que tão poucos 
postos são contestados. 
Em Laval, 19 dos 21 pos-
tos foram atribuídos sem 
voto. Daniel Duranleau, Co-
missário escolar do Mémo, 
reeleito sem oposição em 
Hochelaga-Maisonneuve, 
crê que a falta de interesse 
para o cargo de Comissário 
está ligada a uma imagem 
negativa veiculada.

Taxas de câmbio não ajustadas 
nos Estados Unidos
A subida do dólar canadiano incitou vários Canadianos a passar do outro lado da 

fronteira para fazer compras, mas alguns perdem muito dinheiro quando pagam 
em dólares canadianos. O presidente da Associação dos consumidores do Canadá, 

Bruce Cran, indicou ter recebido mensagens de vários Canadianos que têm-se quei-
xado da taxa de câmbio oferecida por comerciantes americanos desde que o dólar 
atingiu a paridade com o dinheiro americano. Deu o exemplo de uma loja de Buffalo, 
no Estado de Nova Iorque, que oferecia recentemente apenas 60 cêntimos EUA por 
um dólar canadiano, e de outro à Bellingham, no Estado de Washington, que ofere-
cia 75 cêntimos. Bem que seja moralmente desagradável, o Sr. Cran indicou que era 
legal. Convidou os consumidores canadianos a fazerem atenção às taxas de câmbio 
apresentadas, a evitarem as lojas que não oferecem uma boa taxa e, idealmente, obte-
rem dólares americanos num banco canadiano. PRESSE CANADIENNE



5A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 17 de Outubro de 2007

FOTO Da seMana

CasaL Da seMana

nOVO CD Da FáTiMa MigUeL

“Olha!”. E, escutem-na bem!
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

A Fátima Miguel acaba de distinguir-se com a grava-
ção de mais um CD. Com o título de “Olha!”, já se 

encontrava no mercado da especialidade, mas só agora 
é que se lhe proporcionou lançá-lo oficialmente, sábado 
passado, durante a bonita festa de aniversário do Grupo 
Coral Santa Cruz.
Este CD contém uma quinzena de canções, as quais, 

afora “Lírio Roxo”, são da sua autoria e constituem uma 
boa selecção de melodias inspiradas em muitas fases da  
vida desta popular artista, desde a sua adorada terra, 

“Bailinho da Lombinha”, à cidade onde vive, “Montre-
al em Festa”. Pelo meio ficam, para além da canção que 
dá título a esta gravação, “Olha!”, e “Lírio Roxo”, os 
fados “Cordas do Fado”, “Fado da Minha Vida”, etc. O 
amor, tem momentos altos em “Dança do Amor”, “Voz 
do Coração”, “Eu Gosto de Ti”, entre outros. 
De desilusões? Também regista-as com “Agora, Vai”, 

“Só Deixaste Saudade” e “Não Vale a Pena Chorar”. E 
se a extremosa mãe merece momentos de reflexão com 
“Deus Quis Me Dar Uma Mãe”, o sexo oposto, por ou-

tro lado, é motivo para uma crítica trocista em “Ai! os 
Homens”.
A sua voz fresca e timbrada para interpretar tanto o 

Fado, temas folclóricos e demais música popular portu-
guesa e estrangeira; a sua simpatia e qualidades artísti-
cas contribuem para que a Fátima seja muito procurada 
para animar espectáculos. 
Na ficha técnica, a produção, arranjos e execução são 

de José Manuel Nunes, com desenho gráfico de Joey 
Miguel e fotografia de James Miguel; as letras, vocais e 
castanholas, são da própria Fátima, e a impressão é da 
Magra Multi-Média.
De entre os seus demais trabalhos discográficos, salien-

ta-se este de “Fátima Miguel ao vivo”, com as canções 
O Malmequer Mentiroso, A Voz do Coração, Como um 
Português Sem Fado, Meu Lírio Roxo e Marinheiro.
A Fátima Miguel, natural da Lombinha da Maia, con-

celho da Ribeira Grande, São Miguel, tem uma longa 
história de dedicada colaboração em várias colectivi-
dades sócio-recreativas comunitárias, inclusivamente 
o folclore; canta no conjunto “Renovação” e no Grupo 
Coral Santa Cruz, e desde há algum tempo que faz parte 
da equipa portuguesa da Rádio Centre-Ville.
“Venho por este meio agradecer de um modo especial 

às pessoas que se encontraram no meu caminho e que 
têm sido uma fonte de inspiração”, escreve a Fátima 
numa nota de agradecimentos, referindo-se a familiares 
e amigos. Agradecimentos que são também extensivos 
às associações, casas comerciais, Imprensa escrita e fa-
lada.
A Voz de Portugal congratula-se com o lançamento 

deste novo CD da Fátima, fazendo votos de contínuo 
sucesso. 

Parabéns ao DJ Xmen e à sua esposa, celebrando o 15º aniversário de 
matrimónio no restaurante Estrela do Oceano com amigos e familiares.
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Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade
Amor: Tente não se desentender com uma pessoa queri-
da por meros boatos. Opte pelo diálogo e aja com sentido 
de justiça. Saúde: Procure relaxar e meditar mais, de for-
ma a reencontrar a sua estabilidade emocional. Dinheiro: 
Tenha um maior controlo sobre os seus rendimentos. A 

prudência e a sabedoria ajudá-lo-ão a contornar a situação.
Número da Sorte: 37Números da Semana: 11, 15, 14, 18, 19, 3

Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ 
Indolência. Amor: Aproveite a tranquilidade do lar para 
dar asas à imaginação e revolucionar a sua vida afectiva.
Saúde: Procure encontrar formas de se auto-controlar, 
pois o seu sistema nervoso encontra-se instável. Dinhei-
ro: Gaste o seu dinheiro apenas em coisas úteis. Caso 

contrário, mais tarde poderá sentir-se arrependido.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 22, 25, 24, 1, 2, 3

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Pro-
posta Vantajosa. Amor: Poderá sentir-se carente. Não se 
isole e procure a companhia dos seus amigos e familia-
res. Saúde: Evite carregar pesos de forma inconsciente. 
As consequências poderão ser nefastas. Dinheiro: Este-
ja atento às suas finanças, pois pode ocorrer um desequi-

líbrio pela sua falta de atenção.
Número da Sorte: 48 Números da Semana: 33, 36, 39, 14, 25, 3

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Fa-
lha. Amor: Mime e acarinhe a pessoa amada. A sua vida 
sentimental necessita de ser estimulada. Saúde: O opti-
mismo e a alegria marcarão este período. Não se deixe 
manipular pelos seus problemas e aproveite o que de 
bom a vida tem para lhe oferecer. Dinheiro: Acredite mais 

em si e nas suas competências para conseguir alcançar as metas que 
deseja. Número da Sorte: 69 Números da Semana: 4, 5, 6, 8, 7, 1

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Abra a sua mente e o seu 
coração para o amor. Não deixe que as oportunidades 
passem por si. A felicidade está à sua espera. Saúde: Po-
derá sentir-se esgotado e cansado. Pense mais em si e 
procure descansar mais. Dinheiro: Poderá receber uma 

boa notícia a nível financeiro. Surpreendentemente é possível que rece-
ba uma quantia que pensava não reaver.
Número da Sorte: 60 Números da Semana: 15, 2, 6, 9, 7, 44

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. Amor: A sua boa capacidade de com-
preensão ajudá-lo-á a reforçar o amor que partilha com 
o seu par. Ame e deixe-se amar. Saúde: Dê especial 
atenção ao que come e bebe. Aja em consciência e não 

cometa excessos. Dinheiro: A sua vida financeira estará protegida. Con-
tudo, seja prudente na forma como gere os seus rendimentos. 
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 2,13,25,8,29,38

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.Amor: 
Aja de acordo com as indicações do seu coração. Dê uma 
oportunidade ao amor e seja feliz. Saúde: Aproveite o bom 
tempo para acentuar o contacto com a natureza. Usufrua 
dos seus benefícios para o bem da sua saúde. Dinheiro: 
Seja mais organizado nas suas tarefas profissionais para 

que o seu reconhecimento seja feito de acordo com o seu mérito.Número 
da Sorte: 25 Números da Semana: 2, 25, 28, 14, 17, 11

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Aja menos com a razão e mais com o coração. 
Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa 
que ama. Saúde: Apesar da grande energia que poderá 
sentir durante este período, esteja atento com algumas 
susceptibilidades do seu organismo. Dinheiro: Procure 

agir de forma consciente a oportunidades de negócio que possam surgir, 
pois nem tudo que luz é ouro. Número da Sorte: 28
Números da Semana: 36, 39, 25, 28, 24, 2

Carta Dominante: Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Período propício à harmonia e ao sentido de 
união com o seu par. Opte pela partilha e pela compre-
ensão para fortalecer a sua relação. Saúde: Tenha muita 
atenção à auto-medicação. Não tome nada sem pres-
crição médica. Dinheiro: Momento marcado por uma 

excelente expansão profissional, isto é, caso não esteja de férias. Agarre 
firmemente as oportunidades que possam surgir.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 3, 6, 9, 5, 4, 2

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: É necessário que aja de forma determinada 
para reconquistar a pessoa amada. Por isso, ponha o 
seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade.Saúde: 
Neste período, possivelmente, não terá muitas razões 
para ficar preocupado, o que não invalida que deixe de 
ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Tenha muita cautela 

na forma como gere as suas finanças, pois quando der por si poderá ter 
gasto uma quantia exorbitante. Número da Sorte: 72
Números da Semana: 22, 4, 7, 10, 1, 5

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Nesta fase o amor será abençoado. Aposte nos 
seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-
metade, tomar uma decisão importante para ambos.
Saúde: A boa disposição será uma constante. Neste 
sentido, dispense as bebidas alcoólicas e aproveite as 
coisas de uma forma natural e saudável.Dinheiro: Apro-

veite as suas energias para se concentrar ao máximo nas suas tarefas 
profissionais. Os trabalhos em grupo poderão estar beneficiados.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 6, 9, 36, 35, 33, 2

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avare-
za. Amor: Poderá sentir-se demasiado sensível e isso 
reflectir-se-á na sua vida amorosa. Saúde: Adopte uma 
alimentação mais saudável e equilibrada. Dinheiro: Cui-
dado com os gastos excessivos.Número da Sorte: 55
Números da Semana: 22, 25, 14, 10, 11, 23

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Segredo de Polichinelo

Senhor Eduíno Martins, Editor 
do Jornal A Voz de Portugal.

Na edição do dia 3 de Outubro do 
vosso Jornal salienta-se um encon-
tro da comunidade transmissora da 
Língua e Valores Portugueses com 
o Senhor Cônsul-geral de Portugal 
em Montreal, Dr. Carlos de Oli-
veira, que me impulsiona a sair 

duma reserva jornalística para, com o seu assentimento e au-
torização de difusão, me pronunciar sobre aquilo que desde 
sempre, foi um segredo de Polichinelo. Como já depreendeu, 
refiro-me aqui ao reconhecimento ou não em Portugal, dos 
diplomas obtidos no estrangeiro e emitidos pelas escolas por-
tuguesas.
Ora, tenho certas dificuldades em compreender o efeito 

surpresa que as declarações do Senhor Cônsul-geral tenham 
produzido nos presentes e em todos quantos se digam perple-
xos por tais afirmações. O que na realidade pode pasmar, é o 
terem propagado — sem questionamentos — durante tantos 
anos, testemunhos e legitimações falsas, abusando mesmo da 
teatrologia para manifestações que interpelam a nossa capa-
cidade de racionabilidade. 
A decisão do Dr. Carlos de Oliveira veio restabelecer sem 

equívocos o acesso das pessoas interessadas ao conhecimen-
to da realidade.
Na verdade, sempre os detentores de certificados de ensino 

de Português no estrangeiro que regressaram a Portugal, se 
viram obrigados a fazerem testes de avaliação sobre conhe-
cimentos obtidos, a fim de poderem serem incorporados nos 
diferentes níveis de ensino no país. O que está certo. Basta 
lembrar que o mesmo acontece por estas paragens e em ou-
tros países do mundo, onde o reconhecimento de diplomas 
não passa como “une lettre à la poste”. Que o digam tantos 
médicos — entre outros diplomados — estrangeiros, que se 
batem pelo reconhecimento de equivalências e por autoriza-
ções de exercerem as suas profissões.

Por outro lado, e referindo-me apenas a disciplinas que 
considero essenciais na aprendizagem como, o Português, a 
História e a Geografia nacionais, por muito esforço que se 
faça, diversificando e sintetizando essas matérias, nunca será 
possível transmitir, nas curtas horas das aulas dos sábados, 
os conhecimentos que logicamente se devem esperar do en-
sino semanal em Portugal. O que me parece importante é de 
procurar incutir nos jovens o máximo de conhecimentos pos-
síveis, para os ajudar a se inserirem no mercado do trabalho 
e na sociedade, colocando-os numa posição que lhes permita 
desenvolver e singrar, tirando o melhor partido dos sacrifí-
cios que fazem de prolongar a semana normal de estudos e 
assim corresponderem aos familiares, que habitualmente, — 
e esta “surpresa” parece confirmar — são mais destinatários 
dos efeitos do que participantes nas causas.
O paradoxo neste processo, é a existência duma Coordena-

dora do Ensino, senhora muito simpática estabelecida em To-
ronto, cuja presença não se coaduna com a função, uma vez 
que o ensino local não é reconhecido. Como tal, inexistente. 
Então, a Coordenação serve a quê? 
E, Senhor Editor, o texto publicado faz referência a supos-

tos auxílios recebidos de Portugal. Há anos atrás era costume 
receber-se o refugo dos livros que já não se utilizavam em 
Portugal e numa média de uma gramática ou livro de leitura 
para dois ou três alunos e que mesmo assim, deixaram de 
serem enviados, tal como alguns subsídios financeiros que 
eram distribuídos aqui de forma “muito caseira”. 
Quanto às Acções de Formação, devo confessar que assisti 

a uma, onde a teorização se sobrepôs às realidades que en-
frentamos no estrangeiro e que são totalmente desconheci-
das pelos formadores que nos visitaram. Não temos os meios 
nem os materiais pedagógicos que seriam desejados.
Numa outra ordem de ideias mas igualmente ligada com o 

ensino, apraz-me salientar as comemorações do 5 de Outubro 
que se fizeram por todo o país e onde em Lisboa, o Senhor 
Presidente da República, hasteou na janela da Câmara Mu-
nicipal a Bandeira Nacional, no mesmo local onde em 1910 
José Relvas proclamou a República.
Outras manifestações tiveram lugar também no Porto, e em 

Famalicão, o Museu Bernardino Machado, tem várias inicia-
tivas comemorativas desta efeméride a provar então, e isso 
satisfaz-nos de sobremaneira, de que estas datas continuam 
a ser importantes e respeitadas não só pela Presidência — 
o Dr. Cavaco Silva invocou a importância da educação no 
ideário republicano — como pelo Governo, — pelo qual se 
expressou o secretário de Estado da Presidência do Conselho 
de Ministros, Jorge Lacão, anunciando que o Governo quer 
escolas com mais valores republicanos, frisando que “edu-
car para a cidadania implica pôr em evidência os melhores 
exemplos do passado”.
Os mesmos ideais que me animam. Grato Senhor Eduíno 

Martins pela atenção e espaço concedidos.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com
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Coisas do corisco
José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

Como estamos no tempo da caça, gos-
taria de começar por fazer uma per-

gunta. O que fazem dois caçadores e três 
pescadores juntos? A resposta, no fim do 
artigo. 

Falando em pesca, um pescador de Los 
Angeles foi preso por esfaquear uma 
garça que lhe comeu o engodo. Já que 
estamos a falar de animais… Para evi-
tar a exportação ilegal de elefantes, uma 
boa quinzena desses animais é utilizada 
como meio de transporte, e eles até são 
portadores de uma chapa de matrícula de 
Bombay, capital económica da Índia. 
O stress está cada vez mais presente no 

ser humano… Por isso, pesquisadores 
americanos elaboraram uma lista para 

cortar o stress no trabalho. E chegaram 
à conclusão de que fazer uma sesta de 15 
minutos, acarinhar um gato ou cheirar o 
suor debaixo dos braços fazia baixar o 
nível de stress. 

E esta – só nos Estados 
Unidos… Dois america-
nos disputem a proprieda-
de de uma perna amputada 
a um deles num acidente 
de avião. John Wood diz 
ter deixado a perna dentro 
de uma churrascaria para 
quando morrer ser enter-
rado juntamente com a 
perna. Mas devido à falta 
de pagamento da empresa 
que guardava a dita per-
na, a churrascaria foi ven-
dida, e a perna também, a 
Shannon Whisnant que, ao 
abrir a churrasqueira, ficou 
assustada, mas depois pen-
sou em fazer dinheiro com 

o macabro membro. 
Vou agora agredir um pouco o orgulho 

dos homens. Aquando de um estudo sé-
rio, feito a crianças, para ajudar a tratar 
as doenças de Parkinson e Alzheimer e 
onde era necessário estudar a ADN do 
pai e da mãe do bebé, para descobrir o 
código genético deles, foi descoberto que 
entre 5% e 15% dos recém-nascidos não 
são filhos do homem que se apresenta 
como o pai. A resposta da adivinha: eles 
fazem 5 mentirosos.
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FesTa DO grUpO COraL sanTa CrUz

Já 25 anos a cantar solenemente
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Sábado passado, o Grupo Co-
ral Santa Cruz (GCSC) fes-

tejou um dos pontos mais altos 
da sua existência, com um exu-
berante jantar/dançante para ce-
lebrar a passagem do seu  25º 
aniversário e que decorreu no 
subsolo da Igreja Santa Cruz.

Uma festa, aliás, em que o simpático agrupamento se 
distinguiu também, já que o evento se revestiu dos mais 
brilhantes a que temos assistido nos últimos tempos, 

com a sala repleta de convivas, óptimo jantar, muita 
alegria e razões mais que suficientes para que toda ou 
quase toda a gente se tivesse  “embalado” nos ritmos da 
boa música.
De assinalar, também, as presenças, entre outros, do 

padre José Maria Cardoso, padre Clifford de Souza, o 
diácono António Barros, o casal José e Zulmira Barros; 
Armando Loureiro e esposa; representantes da Alfred 
Dallaire-Memória, de algumas associações e direcções 
de festas, assim como a própria Francisca Marques, 
apresentadora das actividades festivas.

A cantar queremos rezar
Junta a tua à nossa voz
Vamos juntos celebrar

Este amor de Deus por nós.

Da autoria do padre José Maria Cardoso, essa foi uma 
das cinco quadras do cântico escrito expressamente para 
este aniversário.
Cantámo-lo durante a missa de Acção de Graças e 

depois no recinto festivo, quando os membros do co-
ral aniversariante mudaram de roupa ou arregaçaram as 
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mangas para servir o seu próprio jantar, imediatamente 
a seguir à benção feita pelo padre Cardoso e durante o 
que, reiterou as palavras elogiosas com que se referiu a 
este coral (e aos demais grupos afectos à Missão), pro-
feridas durante aquela celebração eucarística assinalan-
do também o encerramento das comemorações dos 90 
anos da última aparição de Fátima aos Pastorinhos.
Para o responsável da Missão Portuguesa Santa Cruz, 

“não há palavras que  possam enaltecer o talento e a 
dedicação dos elementos do Grupo Coral Santa Cruz”. 

Acrescentaríamos, para o enobrecimento das nossas eu-
caristias e para o prestigio da própria comunidade. 
A refeição foi, e como se costuma dizer, de “comer e 

chorar por mais”. De facto, é bastante raro nos dias que 
passamos, deparar com uma ementa assim tão aliciante, 
de boa qualidade e melhor confecção pelo preço que 
custou.
Entrada de prato comum com pastéis de bacalhau, asas 

de galinha, rodelas de chouriço e azeitonas; caldo ver-
de, lagosta com salada russa, escalopes panados com 
arroz e legumes, para finalizar com bolo de aniversário 
e café...simplesmente excepcional! 
O Grupo Coral Santa Cruz – registe-se -, presente-

mente com uma vintena de elementos, foi fundado, em 
Maio de 1982, pelo Armando Loureiro, o qual, inquiri-
do sobre a data exacta, apenas pôde confirmar que fora 
durante as festas do Senhor Santo Cristo daquele ano e 
numa altura em que o grupo tinha 30 elementos e com 
a particularidade sonora de três tonalidades. Presente-
mente, e desde há muito que é dirigido por Inês Gomes, 

sendo organista a Sandra Simard. 
Outrossim, o entretenimento esteve também à altura 

deste bem festejado acontecimento, primeiro com a ac-

tuação da Fátima Miguel e depois com a do conjunto 
“Renovação”, do qual ela faz parte igualmente.
Tal como fora anunciado pela Francisca Marques, a 

Fátima cantou algumas das canções do seu novo CD, 
“Olha!”, oficialmente apresentado durante o serão e que 
no ensejo do qual, ela prestou uma comovente homena-
gem à mãe e aos filhos.

Por esta altura, já todos os convivas se haviam pre-
disposto a dar continuação ao alegre serão, ao que o 
Germano, a Fátima Miguel e os demais elementos do 
“Renovação” souberam corresponder com o profissio-
nalismo que lhes é reconhecido. Muita música, baile 
animadíssimo com pista de dança sempre cheia. E, lem-
branças de música sacra nos corações!
Quem também fez anos nessa noite, foi o sr. Luis Ro-

drigues – uns anos já largos, acrescente-se –, graças a 
Deus, pois nem muitos de nós teremos a felicidade de 
lá chegar.
Parabéns ao Grupo Coral Santa Cruz, extensivos tam-

bém à própria Missão e ao Armando Loureiro, como 
fundador do GCSC.
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16 de Outubro de 2007
1 Euro = CAD 1.394050

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
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

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
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
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
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
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
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)

Reuniões familiares aos sábados             
514.704.0006

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
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps
1001, Sherbrooke E.,                514.463.1974

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716
DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
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

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Detecção de gás                  514.598.3111
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
Sun Youth                        514.842.6822

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Feliz Aniversário
Rosa Carvalho

“Dar ao próximo alegria,
Parece coisa tão singela,
Aos olhos de Deus porém
É das artes a mais bela”

Em cada dia, apesar dos desgostos e decepções, a 
nossa avó nunca perdeu aquele sorriso que reconforta 
e espanta a tristeza…
Parabéns avó!

Com muito amor e carinho
Dos seus netos Daniel, Kelly e David

† Fernando Ribeiro Antunes
1954 – 2007 

Faleceu em Montreal, no dia 13 de 
Outubro de 2007, com 53 anos de 
idade, Fernando Ribeiro Antunes, 
natural de Torres Novas, Portugal, 
esposo de Judite Felix.
Deixa na dor sua esposa, suas filhas 
Ana Cristina, Dora (Ricardo); seus 
netos Jessica, Patricia, Bryan e Kevin; 
sua irmã Maria do Carmo, cunhados 
(as), sobrinhos (as) assim como outros 
familiares e amigos.
 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Pedro Alves
O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 17 de Outubro de 
2007, após missa de corpo presente, às 10h00, na Igreja 
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção 
ao Cemitério de St-Hubert, onde irá a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres 
ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A 
todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

GOGO Cowboy
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Muitos dos que hoje se deslumbram com as estili-
zações de duelos e a extraordinária trilha musical 

de “Kill Bill” foram directamente inspiradas das core-
ografias dos filmes do director Sergio Leone, enquanto 
várias músicas foram compostas, há quatro décadas, por 
Ennio Morricone, para os “bang-bang” italianos. Quen-
tin Tarantino estava prestando um comovido tributo a 
esses dois mestres, que devem ter-lhe inspirado sonhos 
e brincadeiras nos seus tempos de menino. 
Com o renascimento do interesse pelos filmes e músi-

cas do género, Paulo Branco, proprietário do “GOGO 
Lounge”, e a sua equipa decidiram reproduzir o ambien-
te de então num lugar moderno de Montreal, situado no 
3682 Boul. St-Laurent. Sexta-feira passada, organiza-
ram uma festa à “Cowboy” com um ambiente “wes-
tern”, música moderna com um toque de “country” e 
uma decoração apropriada para o evento. Note que o 
sucesso do Gogo Lounge vem das surpresas e dos even-
tos especiais que eles organizam constantemente. Desta 
vez, e para realçar o estilo, ofereceram um chapéu de 
“cowboy” a todos os clientes. Para os apreciadores da 
vida nocturna, “GOGO Lounge” reinventou os “loun-
ges”. Sempre activo e com ideias novas, é o “lounge” 
de predilecção dos Montrealenses. Parabéns ao Paulo 
Branco e à sua equipa pelas ideias frescas e os variados 
temas, todos muito originais. Desejamos também um 
feliz aniversário ao Paulo.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

EMPREGOS

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

conforme experiência. A partir 
de 18$/h. Contactar António 

Cabral, contramestre 
(450) 963-3462

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

(514) 820-5247

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de 
experiência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de experiência. 
Salário conforme qualificações. 
Muitas regalias. Para informações, 
contactar (514) 325-7729. 

ALUGA-SE

Procuramos empregados para en-
vernizar e para lixar móveis. 

(514) 323-2618

Pastelaria procura empregada de 
balcão com experiência. Apresen-
tar-se no 4247, boul. St-Laurent.

(514) 281-6947

5 1/2 em St-Michel, livre a 1 de No-
vembro. Rés-do-chão de triplex. 
Grande quintal e sala de lavagem 
na cave. 

(450) 736-1633 / (514) 803-4894

Pessoal com experiência, para 
oficina de cortar madeira. Contactar 
José Melo. (514) 337-1282
Empregada de balcão para os fins-
de-semana, de manhã ou de tarde. 

(514) 844-0223

Quarto mobilado com cabo e tele-
fone, serventia de cozinha. Só para 
senhora. 

(514) 561-6499

BOA OPORTUNIDADE
Procura-se chefe de cozinha, homem ou 
mulher, com boa experiência de cozinha 

portuguesa e mediterrânea. Possibilidade 
de sociedade de interessado. Para 

restaurante-bar situado
no Plateau Mt-Royal, há muitos anos.

Se interessado, entrar em contacto, por 
escrita, para: 4068, boul. St-Laurent, C.P. 

42051, Montréal (QC), H2W 1Y0

Procuramos senhora para trabalhar 
ao balcão de uma padaria. Tempo in-
teiro, das 7h às 15h. (514) 272-0362

Procura-se pessoa responsável e 
séria para cuidar de pessoa idosa. 
Zona Rachel e St-Urbain. 5 dias por 
semana, 4 horas por dia.

(514) 941-9301

VIDENTEEMPREGOS

Senhora para limpeza, a tempo 
inteiro. 

(514) 355-7171

Escola privada no centro da cida-
de procura pessoa para manuten-
ção, com conhecimento de pintu-
ra, “gyproc”, juntas, carpintaria, 
electricidade e canalização, etc. 
Enviar CV à atenção de J. Filipe 

(514) 937-5542

Condutor para distribuição de frutas 
e legumes. Bom salário. Contactar 
Albano Sá ou Carlos Costa

(514) 845-3291

Procuramos pasteleiro (turno de dia) 
e padeiro (padeiro) com experiência. 
Apresentar-se ao 2411 Charland, 
ou telefonar para (514) 384-9142. 
Os candidatos anteriores podem 
contactar-nos. 

Senhora para limpeza. 3 vezes 
por semana. 

(450) 434-7874

Churrasquaria na Vila Mt-Royal 
(metro du Collège), especializada 
em encomendas para fora, procu-
ra pessoal para balcão com expe-
riência de restauração. $10/hora 
mais gorjeta. 

Contactar (514) 377-3145

Cozinheiro com experiência, para 
churrasquaria na Vila Mt-Royal 
(metro du Collège), especializada 
em encomendas para fora. $16/
hora. Horário das 14h ou 15h às 
21h (40h/semana). Folga ao do-
mingo garantida. 

(514) 377-3145

Linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os seus 
problemas sem voodoo. 

Rosa (514) 278-3956

Procura-se dama de companhia 
para senhora idosa. Falar Francês. 
4 dias/semana. Deve pernoitar. 

Contactar Luisa 
(514) 816-6130

Pessoa para manutenção geral de 
edifícios. Tempo inteiro. Bom salá-
rio. 

(514) 355-7171

Procuramos empregados com um 
mínimo de 5 anos de experiência de 
“pavé-uni”, muros e asfalto. Trabalho 
na Margem Sul de Montreal. 

Contactar Sergio 
(514) 213-6539

TRADUTOR
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iV COnVíViO DOs naTUrais De raBO De peixe 

Grandiosa e brilhante festa Rabopeixense

Esta importante freguesia do lado norte da Ilha de 
São Miguel, que com a sua baía, é tida por muitos 

como uma das mais bonitas daquela Ilha. Sobre o seu 
nome Rabo de Peixe, há várias versões sobre a origem 
deste topónimo, uma das quais, segundo a lenda, refere-
se a uns pescadores daquela freguesia que se fizeram 

ao mar alto e ali, durante a faina piscatória, apanharam 
nos seus anzóis um peixe de enormes proporções. Na 
inviabilidade de o trazer para terra, cortaram-lhe então o 
rabo para que assim a sua história tivesse credibilidade 
e não serem tidos por mentirosos. Aquela parte do 
peixe capturado, um rabo enorme, quase afundou a 
embarcação, tal era o seu peso e tamanho. Segundo se 
consta, houve à sua chegada grande festa na povoação, 
a qual ficou a ser conhecida, desde então, por Rabo de 
Peixe.
Costumava-se dizer que nos quatro cantos do mundo, 

há um Português, e com ele está a língua portuguesa, 
língua de “Camões”, seja ele, do Continente Português, 
Açores ou Madeira. A verdade é que somos todos 
portugueses, falamos uma só língua. Acredito também 
que, por todo o lado deste maravilhoso planeta onde 
vivemos, existem Rabopeixenses, filhos e filhas da 
tão querida Vila de Rabo de Peixe, e mesmo se vivem 
milhares de quilómetros fora do torrão natal, longe das 
suas origens, delas nunca se esquecem, nem do cantinho 
donde nasceram e viveram.
À medida que os anos passaram, sentindo um vazio 

que queriam preencher – algo para que se pudessem 
juntar e unir uns com os outros –, pensaram em seguir 
o exemplo dos Rabopeixenses radicados em Toronto 
(Canadá) e arredores. Mas os anos passam e a equipa 
muda. Podemos constatar o progresso desta linda 

organização e o empenho que eles têm para dar a todos, 
tudo o que é de bom.
Este ano, logo à entrada da sala, estava uma 

maravilhosa exposição de fotografias e de trabalhos 
manuais e regionais. Podemos apreciar todo o trabalho 
deste incansável grupo, que levou a efeito pela quarta 
vez uma grandiosa e brilhante festa Rabopeixense, na 
cidade de Montreal. Tivemos o grato prazer de tomar 
parte a este evento, sábado, dia 13 do corrente, que 
decorreu na sala de recepção Renaissance, em Anjou, 
com a presença na sala de mais de 700 pessoas, todas 
para festejarem o acontecimento, contando ainda com 
os muitos convidados especiais que se deslocaram dos 
Açores, Estados Unidos e de Toronto, tal como Manuel 
Maito, representante do presidente da junta de freguesia 
da Vila de Rabo de Peixe. 

De realçar, igualmente, e a nível local, a presença 
de David Pereira, chanceler do Consulado Português; 
o presidente da Câmara de Anjou, Luís Miranda, 
acompanhado por alguns membros da sua equipa; 
o mui conhecido Dr. Cardoso; vários restauradores 
e comerciantes portugueses, tal como Rui Serpa, da 
Agência de Viagens Algarve; Damião Sousa, presidente 
da Casa dos Açores do Quebeque; membros da 
Associação Quebequente; Mário Carvalho, director da 
revista O Açoriano; e muito mais.
 “Hoje, nesta sala, somos todos Rabopeixenses! Viva 

a Vila de Rabo de Peixe”, comentou Francisca Reis, 
presidente deste Círculo, durante as suas palavras de 
saudações e de boas-vindas. O entretenimento esteve 
igualmente à altura, com o Jeff Gouveia (J. G. Night 
Productions) a seu melhor. O simpático jovem excede-
se a si mesmo quando anima as grandes massas. 
Tivemos nessa noite a honra de apreciar, Jordelina 
Benfeito, pelo terceiro fim-de-semana consecutivo de 

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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campanha promocional do seu novo CD, acompanhada 
por António Moniz e libério Lopes. 
A noite continuou com a prestação do grande e 

energético artista Eddy Sousa que, com as suas 
maravilhosas cantigas, quase obrigatoriamente levou 
todos à pista de dança para um bate pé. Afinal, fomos 
um povo alegre e divertido. 
Também assistimos, pela primeira vez, à actuação 

da linda marcha do Círculo dos Amigos de Rabo de 
Peixe do Quebeque. Com muito trabalho e dedicação, 
criaram esta marcha, que todos os convivas apreciaram, 
aplaudindo ao fim do espectáculo. 
Os Homenageados da noite foram: Berta Farias Reis 

a primeria Rabopeixense que emigrou para o Canadá e 
também a primeira mulher comerciante portuguesa em 
Montreal e José Branco foi o mais idoso da segunda 
vaga de imigração em 1954 para o Canadá. A presença 
de José Hermano Andrade, de Fall River nos Estados 
Unidos, e Durval Ferreira de Ontário, presidentes dos 
Amigos de Rabo de Peixe das suas regiões respectivas, 
foi muito bem recebida.
Foi sem dúvida alguma uma maravilhosa festa, 

num agradável serão. Do lado de fora das portas, a 
temperatura era fresca, mas no interior da sala reinava 

o calor humano. No fim da noite, ao despedirem-se uns 
dos outros, notava-se muita alegria, mas também um 
pouco de tristeza naquele adeus, num “Até à próxima 
se Deus quiser”.

Antes de acabar, comunicamos a todos os interessados 
que no dia 7 de Novembro, terá lugar o 9º aniversário 
dos Amigos de Rabo de Peixe em Toronto. Para mais 
informações, podem contactar a direcção dos amigos 
de Rabo de Peixe. Noutro aspecto o Amigos de Rabo 
de Peixe em colaboração com o clube Lions de Rabo 
de Peixe estão a desenvolver uma recolha de óculos 
(usados ou não) para distribuição, principalmente para 
os necessitados dos países em vias de desenvolvimento. 
Podia por favor contactar os Amigos de Rabo de Peixe.
Parabéns Amigos do “Círculo dos Amigos de Rabo 

de Peixe do Quebeque”; Francisca Reis, presidente; 
Clarence Brum, tesoureiro; Olivia Paiva, secretaria; 
Francisco Andrade e Domingos Silva, directores; e a 
todos os que participaram ao convívio. Que continuem 
em prol das nossas gentes, honrando a nossa querida 
Vila de Rabo de Peixe.
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rUi COsTa Diz 
QUe só pensa 
eM jOgar
O dirigente do Benfica, 
Luís Filipe Vieira, voltou 
a referir-se a Rui Costa 
como seu sucessor natural 
na presidência do clube. O 
jogador, porém, foi muito 
claro: “Não se vestem 
duas gravatas ao mesmo 
tempo e a minha gravata 
agora é a do campo de fu-
tebol e é essa que quero 
continuar a usar até ao 
fim da minha carreira”. É 
indesmentível a ligação 
afectiva de Rui Costa ao 

Benfica, como já ficou cla-
ro em ocasiões anteriores. 
Desta vez não é excepção, 
com o jogador a afirmar 
que pretende, após deixar 
os relvados, manter a sua 
ligação ao clube, mas em 
termos que ainda não es-
tão totalmente definidos. 
“A seu tempo falaremos 
sobre isso. Está nos meus 
horizontes poder ajudar 
o Benfica, mas depois 
veremos como o posso 
fazer”, afirmou o jogador, 
garantindo que nada está 
ainda programado quanto 
ao futuro.

FIFA deixou-se seduzir
pelo peso de alguns nomes
A corrida para o FIFA World Player of 

the Player deverá ser, muito provavel-
mente, a três. Kaká, Lionel Messi e Cris-
tiano Ronaldo partem como favoritos para 
o prémio e dos restantes nomes da pré-
selecção de 30 apenas um parece poder 

chegar perto: Didier Drogba. Pela 
última época e pelo que fez que no 
passado. 
Nos três favoritos há um denomi-

nador comum: a juventude. O que é 
uma excelente notícia para o futebol. 
Parece-me claro que qualquer um 
deles merece ganhar o prémio. No 
Milan e pelo Brasil, no Barça e pela 
Argentina e no Manchester United e 
por Portugal encantaram os adeptos 
com muita coisa boa durante o ano.
O que é estranho é a presença de alguns 

nomes entre os 30 melhores. Riquelme foi 
afastado no Villarreal, e teve de regressar à 

Argentina para ser feliz e brilhar depois 
na Copa América, Henry passou muito 
tempo lesionado, mas sobretudo Carlos 
Tévez, Rafael Márquez e Lilian Thu-
ram não parecem ter feito o suficiente 
para justificar a sua presença na lista. 

Por outro lado, Francesco 
Totti, com uma grande épo-
ca na Roma vice-campeã de 
Itália, Zlatan Ibrahimovic, 
figura central do campeão 
Inter, o goleador do Valên-
cia David Villa e o melhor 
lateral da temporada, o bra-
sileiro Daniel Alves do Sevi-
lha vencedor da Taça UEFA, 
ficaram de fora. Não se per-
cebe bem quais foram os cri-

térios, mas mais uma vez parece que a 
FIFA se deixou seduzir pelo peso dos 
nomes. 

O chip e as linhas:
boas ideias para já
Um desporto não é imutável. Pode e deve evoluir, sem 

que se desvirtue as ideias originais. Não acho que 
um chip numa bola ou o controlo electrónico nas linhas 
desvirtue o conceito original do jogo, nem que diminuir o 
factor erro seja algo de mau. Engana-se quem pensa que 
será o fim do erro. Eles vão continuar a existir, tal como a 
polémica e as críticas. Os árbitros continuarão a ser uma 
desculpa quando as coisas não correrem bem. Mas é sem-
pre um bom sinal quando se tenta fazer alguma coisa, 
nem que seja para acompanhar a modernidade. 

Scolari: «Acho que
Simão não recupera» 

O seleccionador nacional 
Luiz Felipe Scolari re-

feriu na conferência de im-
prensa no Cazaquistão, que 
Simão Sabrosa não deve re-
cuperar para o jogo de hoje: 
“Sinceramente acho que não 
recupera”. Scolari descartou 
assim a possibilidade de Si-
mão Sabrosa jogar, afirman-

do que prefere “não arriscar e jogar com outro que esteja 
a 100 por cento”. “É provável que a equipa se mantenha, 
mas ainda há um treino”, acrescentou. Relativamente ao 
adversário, o Cazaquistão, Scolari explicou que “é uma 
equipa mais forte fisicamente e com jogadas muito bem 
ensaiadas”. “Não tem medo de jogar e trabalha bem 
com a bola, mas se quisermos chegar aos últimos dois 
jogos com hipóteses, temos de vencer”, concluiu.

pOrTUgaL Vs CazaQUisTãO
HOje às 9H55 na rTpi

pOrTUgaL 2-0 azerBeijãO
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