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Como um pesadelo. Um filme de
horror.

Mais de 1200 reféns do comando
suicida checheno, empilhados num
ginásio atulhado, desde quarta-feira
passada no meio de um calor insu-
portável, suportaram as sevícias dos
seus raptores. Os sobreviventes do
inqualificável massacre da escola de
Beslan, na Rússia, afirmam que as
vítimas viveram durante dois dias a
tortura da sede e no pavor mais abso-
luto. Empilhados como sacos num
vagão de mercadorias, não tinham
direito de se mexerem ou de irem aos
lavabos, sob pena de serem execu-
tados sem aviso. Alguns dos sobre-
viventes afirmam que os terroristas
traçaram linhas no chão formando
faixas largas, que utilizavam como
corredores por onde circulavam,
disparando sobre qualquer mão ou pé
que ultrapassasse as marcações.

Tratados sem piedade pelo co-
mando de terroristas chechenos (que
incluía uma dezena de árabes) os
reféns que conseguiram extirpar-se do
inferno, relataram terem havido viola-
ções de jovens raparigas, de colocação
de granadas junto de cada grupo de
crianças e repressão de qualquer tipo
de resistência. Afirmam que cerca de
duas dezenas de homens foram aba-
tidos sumariamente, apenas por serem
mais fortes que os restantes que ali se
encontravam.

Segundo Luís Naves, correspon-
dente do DN: “A tragédia culminou
com um tiroteio, explosões, o caos. No
combate, morreram 322 reféns e cente-
nas ficaram feridos, mais de 700, muitos
com gravidade. Os membros do co-
mando terrorista (cerca de 20) foram
abatidos. As equipas de resgate viram
cenas terríveis: pilhas de corpos, ainda a
fumegarem, de mulheres e crianças

Raul Mesquita

A lei do inquilinato, em Portugal,
tem sido um dos cancros da socie-
dade portuguesa, porquanto per-
mite a continuidade de um sistema
injusto, que provoca a situação de
mais de meio milhão de casas devo-
lutas, num país carente de espaço
habitacional. Os proprietários das
casas vazias, sabendo a que estão
sujeitos os  prédios antigos, com
rendas mensais de valor ridículo
sem possibilidade legal de aumento
significativo, não disponibilizam as
suas propriedades para o mercado e
preferem manter vagos os espaços,
para não sofrerem os efeitos de uma
lei obsoleta, contrária à justiça e
impeditiva do desenvolvimento do
país.

A Associação Lisbonense de Pro-
prietários, apoiada em dados do
Instituto Nacional de Estatística,
revelou recentemente que 50% dos
inquilinos da zona urbana paga em
média 60 euros por mês, que há
rendas inferiores a UM euro (?)  e
uma grande quantidade de rendas
de valor inferior a 10 euros. Conhe-
cendo-se as despesas fixas obriga-
tórias de cada um dos cidadãos
portugueses, custa a crer que uma
velha lei do Estado proteja inquilinos
cujo aluguer mensal de uma resi-
dência é inferior ao custo de um
pequeno almoço. Ainda  com a
grande diferença de que o café da
manhã pode ser livrementeo aumen-
tado pelos comerciantes, enquanto
as rendas de casa não, desde há
mais de 50 anos.

O actual governo havia pro-
metido rever a Lei do Arren-
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Um anacronismo crónico
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Rússia pode recuperar tese da
rede terrorista islâmica

Armando Rafael-DN

se estendia da generalidade do
golfo Pérsico ao Reino Unido,
passando pelos EUA, Alema-
nha, Turquia, Bulgária e Poló-
nia, sem que ninguém reagisse
ou sequer se pronunciasse.

Em abono das suas denún-
cias, Moscovo ia mesmo ao
ponto de fornecer o nome e a
morada de algumas dessas
organizações que, ale-
gadamente e a coberto da aju-
da humanitária, se dedicavam
a recolher fundos para o terro-
rismo islâmico na Chechénia.
Uma delas, a Islamic Banking
Group, estava sediada em Wa-
shington, em pleno Hotel Mar-
riott.

Nada disso importou. Mos-
covo reduzia os desejos inde-
pendentistas chechenos a uma
mera aliança entre a mafia e o
radicalismo islâmico, enquanto
União Europeia e EUA persis-
tiam em ignorar os crimes co-
metidos por Dudaiev e Basaev,
os laços entre os principais
rostos do independentismo e o
crime organizado na Rússia, tal
como fecharam os olhos à cres-
cente islamização da república.

Pistas. Os atentados de Nova
Iorque - 11 de Setembro de
2001 - mudaram tudo. O terro-
rismo islâmico, Ben Laden e a
Al-Qaeda passaram a estar na
ordem do dia, levando Mos-
covo a recordar as denúncias
anteriores. E que agora pode-
rão ser consolidadas, se se con-
firmarem alguns dados, já a-
vançados por Moscovo nas
horas que se seguiram ao mas-
sacre de Beslan: que entre os
sequestradores estavam oito a

Dezembro de 1999. A Finlân-
dia preside à União Europeia e
Boris Ieltsin prepara-se para
ceder o poder a Vladimir Putin
na Rússia. Aproveitando as
sucessivas reuniões organi-
zadas por Helsínquia, Moscovo
introduz a carta chechena,
tentando demonstrar que os
problemas ali existentes não
derivam da luta pela indepen-
dência, como o Ocidente pre-
tende, mas de uma aliança
explosiva, englobando trafi-
cantes (drogas e armas), delin-
quentes comuns (sequestros e
falsificadores de moeda) e
terroristas. Apoiados e financia-
dos por uma rede islâmica in-
ternacional.

Na altura, nem os respon-
sáveis europeus nem as auto-
ridades norte-americanos pres-
taram grande atenção às infor-
mações russas. A questão dos
Balcãs - Bósnia e Kosovo - con-
centrava todas as atenções e os
ódios ocidentais dirigiam-se a
um alvo preciso e definido:
Slobodan Milosevic, Presidente
da Sérvia-Montenegro, o prin-
cipal aliado de Moscovo na
região.

Nomes. Pouco importava,
então, que os documentos
russos - como Material on the
Situation on the Chechen Re-
public and Related Matters
(elaborado pelo respectivo
Ministério do Interior) - men-
cionassem nomes como os de
Ussama ben Laden, de Aiman
Zawahiri ou do mullah Omar, o
líder dos talibãs afegãos, entre
outros, como apoiantes dos
independentistas Dzhokhar
Dudaiev, Shamil Basaev, Rus-
lan Gelaev e Arbi Baraev. Ou
que o famoso comandante A.
Hattab se chamasse, de facto,
Emir Al-Hattab, e fosse jordano.

Na lógica europeia, e sobre-
tudo norte-americana, que
então predominava, tudo isso
servia apenas ao exercício de
propaganda russa, visando
esconder as atrocidades come-
tidas pelas tropas de Moscovo -
particularmente na capital
chechena, Grozny - numa cla-
ra e flagrante violação dos
direitos humanos naquela re-
pública do Cáucaso. À seme-
lhança, aliás, do que já se veri-
ficara anteriormente nas vizi-
nhas Ossétia do Norte (onde se

situa Beslan), Ingúchia, ou
mesmo na Geórgia.

Conexões. Além disso, mui-
tos dos islâmicos que eram
acusados por Moscovo tinham
estado no Afeganistão, onde
haviam infligido - com apoio dos
europeus e norte-americanos -
uma das maiores humilhações
que a Rússia já sofrera ao longo
da sua história.

Mais uma razão para que as
denúncias russas fossem enca-
radas com alguma descon-
fiança. Até porque grande par-
te das teses de Moscovo assen-
tavam no pressuposto de que
essas redes islâmicas tinham
partido, justamente, do Afega-
nistão para a Chechénia, onde
tinham instalado alguns cam-
pos de treino, estendendo,
depois, o seu apoio aos muçul-
manos bósnios de Alija Izetbe-
govic, a principal referência de
europeus e norte-americanos
no conflito dos Balcãs.

Como se estas alusões não
bastassem, os documentos
russos apontavam ainda um
dedo acusador à Arábia Sau-
dita, Koweit e Paquistão, por
permitirem que organizações
islâmicas sediadas nos seus
territórios - como a Daava Isla-
miya, a Al-Igasa ou a Jamaa
Islamiya - financiassem a guer-
rilha chechena de Dudaiev e,
sobretudo de Basaev, apoiada
numa rede internacional que

dez árabes e um africano; que
o grupo de sequestradores era
liderado por Magomed «Ma-
gas» Yevloyev, um dos
principais operacionais de Sha-
mil Basaev; que o financiador
da operação foi o saudita Abu
Omar as—Seif; e que o mentor
disto tudo se chama Abu Walid,
um outro cidadão proveniente
do reino saudita.

despidas, como nos campos da
morte.

Hoje ainda não é claro como
se deu aquele desenlace. A
própria sequência dos factos
talvez nunca venha a ser conhe-
cida. Segundo os testemunhos
recolhidos na confusão da fuga
dos que se escapavam, houve
uma trégua para serem retira-
dos cadáveres do pátio. Era
uma da tarde de quinta-feira e
as negociações para fornecer
comida e água aos reféns pare-
ciam correr bem. Uma ambu-
lância entrou no recinto. De
repente, houve tiros e um gru-
po de crianças apavoradas
tentou fugir. Os seus captores
dispararam para os pequenos
alvos, ceifando muitos com tiros
pelas costas. As tropas russas
desencadearam então o assal-
to.

Há uma outra versão conta-
da por uma sobrevivente: os
terroristas tentavam colocar
um engenho explosivo no tecto
do ginásio quando o dispositivo
tombou, deflagrando ao con-
tacto com o chão. O rebenta-
mento provocou a queda do
tecto, esmagando muita gente.
Confundidos pela explosão aci-
dental, as tropas especiais ata-

Como um pesadelo.
Um filme de horror...

Cont. da pág. 1

caram.
“Parece certa que a luta foi

confusa porque não havia uma
operação de resgate preparada.
Os terroristas tiveram tempo
para disparar sobre as suas víti-
mas. Estas eram, na sua maio-
ria, crianças. Dois dias antes
tinham chegado à escola com
ramos de flores, como é tradi-
cional no primeiro dia de aulas.
Conta-se que, durante o cerco,
algumas crianças conseguiam
contrabandear pétalas de flores
que estavam abandonadas no
canto de uma sala. As pétalas
foram partilhadas, pois sua-
vizavam o sofrimento da sede.”

O patriarca russo Alexis II
pediu para serem rezadas mis-
sas em todas as igrejas da Rús-
sia e sublinhou:“ Tendo levan-
tado a máscara, o terrorismo
mostrou o seu rosto de Satã:
profanando o que há de mais
santo, sem temerem Deus e sem
sentirem vergonha perante os
homens, os ditos ‘combatentes
pela liberdade’ levantaram as
suas mãos cobertas pelo sangue
de inocentes contra as crianças”

Que se calem os barulhentos
pacifistas. Trata-se de terro-
rismo, cruel, pérfido e bestial.

damento Urbano no ano de
2003. Até agora,  nada foi imple-
mentado, sabendo-se que está
para sair uma revisão à lei ac-
tual, sob a responsabilidade do
Ministro das Cidades José Luis
Arnaut, a qual  prevê que os
aumentos vão depender dos
rendimentos do agregado fa-
miliar. Não será autorizado
mexer nas rendas de inquilinos
de 65 anos ou mais, com rendi-
mentos inferiores a 1828 euros
mensais  e também no que
respeita aos deficientes de
qualquer idade. Esta exclusão
atinge 40% dos locatários portu-
gueses ( 195 mil ao todo)  por-
tanto uma talhada enorme dos
rendimentos que deveriam re-
verter a favor dos donos, pelo
que a revisão em curso não vai
resolver este velho problema.

Reconhece-se que uma boa
percentagem de inquilinos são
reformados com pensões dimi-
nutas, impossibilitados de arca-
rem com rendas de casa actua-
lizadas. Mas, em contrapartida,
não é razoável que se obrigue
os proprietários a suportar
encargos que devem perten-
cer ao Estado,  entidade que
tem a obrigação de subsidiar os
portugueses sem condições
económicas para pagarem uma
renda justa.

Um dos objectivos da lei em
estudo é o da reabilitação do
património habitacional degra-
dado. Porém, como poderão os
proprietários considerar a recu-
peração de prédios, sabendo
que a lei não permite o aumen-
to de rendas a inquilinos com
mais de 65 anos ou deficientes?

Parece haver a intenção do
ministro de conceder emprés-
timos aos proprietários para
efectuarem obras, alguns deles
a fundo perdido. Mas impõe
certificados de habitabilidade
passados pela Instituto Nacio-
nal de Habitação, o que se en-

quadra no emaranhado buro-
crático do nosso país e pouco
adianta à recuperação real das
casas degradadas.

A reforma legislativa altera
aquilo que tem sido um absur-
do: a transmissão de contratos
de arrendamento, que passam
a caducar com o falecimento do
inquilino – uma das raras notas
positivas do documento a sair.

Num assunto que se arrasta
há décadas e mereceria uma
iniciativa corajosa por parte das
autoridades, acabamos por
verificar que pouco se faz para
alterar este estado de coisas,
continuando Portugal a man-
ter leis injustas, que só países
retrógradas e atrasados ainda
adoptam.

O Estado poderia tornar-se o
principal beneficiário de um
aumento justo das rendas de
casa:  os valores recebidos pelos
proprietários seriam sujeitos
aos impostos respectivos, colec-
tados com prontidão, o que
traria verbas enormes para o
erário público. Todos esses
dinheiros pagos pelos contri-
buintes serviriam para subsi-
diar os inquilinos sem posses e
ficaria ainda muito de sobra
para os cofres do Estado. Esta é
uma ideia simplista que, esta-
mos convictos, resolveria a
situação e merece ser estudada.

Perante as correntes pers-
pectivas, com propostas de leis
contendo medidas cosméticas
que pouco solucionam, as casas
vão continuar  deterioradas e a
cair, porque os donos não co-
lhem benefícios que lhes permi-
tam efectuar quaisquer melho-
ramentos. As tragédias de
prédios em derrocada  repetem-
-se e a responsabilidade só pode
ser assacada aos políticos, a
quem falta coragem para rever
leis anacrónicas, injustas e
impróprias de um país mo-
derno.
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Teatro Micaelense reabre como
centro cultural e de congressos

 A cidade de Ponta Delgada
dispõe a partir de domingo de
um centro cultural e de
congressos, um investimen-
to de cerca de sete milhões de

euros que aproveitou o edifí-
cio degradado do Teatro
Micaelense.

Da responsabilidade do ar-
quitecto Manuel Salgado, o pro-
jecto de recuperação e adap-
tação manteve as caracterís-
ticas arquitectónicas do edifí-
cio, localizado no centro da
maior cidade açoriana, apesar
da polivalência que permite a
realização de vários tipos de
espectáculos.

Com inauguração agendada
para domingo, o Teatro Micae-
lense passa a dispor de uma
sala principal com cerca de 800
lugares, complementada com

um espaço multi-usos de 600
metros quadrados, com condi-
ções para receber congressos,
seminários, conferências e
exposições.

O novo centro cultural e de
congressos tem, ainda, áreas
específicas para tradução si-
multânea, “régie” , bar, cama-
rins colectivos e individuais.

Inaugurado em 1951, o Tea-
tro Micaelense funcionou co-
mo sala de cinema durante
várias décadas, até fechar as
portas devido ao estado de
degradação que apresentava.

Desenhado pelo arquitecto
Rodrigues Lima, que também
foi o responsável pelo Monu-
mental de Lisboa, o edifício é
classificado como de interesse
cultural.

Primeiro ano de Medicina arranca
na Universidade da Madeira

Lídia Bernardes

A 18 de Outubro, a Univer-
sidade da Madeira (UMa) a-
bre as portas ao 1.º ano da
licenciatura em Medicina, no
mesmo dia da Faculdade de
Medicina da Universidade de
Lisboa (FMUL), confirmou ao
DN Pedro Telhado Pereira,
reitor da UMa. Para o novo
responsável pela universidade
madeirense, as questões logís-
ticas - instalações e contratação
de pessoal docente - estão
resolvidas. O curso de Medi-
cina, realizado em parceria com
a FMUL, prepara-se para rece-
ber 35 candidatos, número
que preenche as vagas acorda-
das. Estes alunos farão os dois
primeiros anos na UMa, transi-
tando, a partir do 3.º ano, para
as salas de aula da FMUL em
Lisboa.

Para o arranque do curso foi
celebrado um contrato-progra-
ma com o Ministério da Ciên-
cia, da Investigação e do Ensino
Superior no valor de 3,85 mi-
lhões de euros, repartidos por
450 mil euros (2004); 1 milhão
de euros (2005); 1,1 milhões de
euros (2006) e 1,3 milhões de
euros (2007). De acordo com
Pedro Telhado Pereira, «a

Medicina é extremamente
vantajosa para a região! Não é
uma solução para a UMa mas
uma solução para um
problema regional», disse.
Sobre a polémica que envolveu
os parâmetros de acesso, o
reitor lembra que os benefícios
têm sempre alguns custos.

«Este curso não poderia ter
um tratamento especial em
termos de acesso. Seguiu a
regras do jogo», referiu. Ou
seja, «quem concorrer ao con-
tingente regional terá que
começar por escolher como
primeira opção um dos cursos
existentes na Universidade da
Madeira. O que significa que os
melhores candidatos deverão
entrar na UMa», disse. Por
outro lado, alunos do Conti-
nente, especialmente os que
residem em Lisboa, que se
candidatem à Medicina na Um
sabem que, ao concluírem os
dois primeiros anos para a Ma-
deira, regressam, a partir do 3.º
ano, à capital. Para além da
Medicina, a UMa oferece no-
vas licenciaturas, integradas
na estratégia da universidade,
como a Psicologia e a Enge-
nharia Civil.

“Weekenddance”
A segunda edição do mega-

evento de música de dança
“Weekenddance”, promovido
pela discoteca Vespas realizou-
se na sexta-feira e sábado passa-
dos. Intitulado Weekenddan
ce@Airgate, a iniciativa que,
pelo segundo ano consecutivo,
traz vários DJ conceituados ao
nível mundial e nacional à Re-
gião, decorreu em Água de
Pena, mais precisamente na
zona por debaixo da pista do
aeroporto, um espaço amplo
com o mar como cenário de
fundo.

 O evento iniciou-se pelas
23h00 de sexta, com o madei-
rense Paul Sergy Far (DJ resi-
dente do bar Marginal) a fazer
as honras de abertura. Seguiu-
-se o também madeirense Mi-
chael C (residente das Vespas)
que  actuou até por volta das
02h00, altura em que o “teste-
munho” foi passado para o
primeiro grande convidado da
noite; o DJ Harry “Choo Choo
Romero” (que, recorde-se,
esteve para actuar no Wee
kenddance@Paradise, algo
que não se pôde efectivar de-

vido a problemas de última
hora).

Para encerrar este primeiro
dia deste “Weekenddance”,
estava marcada uma actuação
do norte americano Erick
Morillo, considerado um dos
melhores DJ do Mundo e que,
por isso, foi uma das maiores
atracções deste mega-evento.

No sábado, pelas 23h00, foi
dado início à festa em Água de
Pena, com o madeirense Mi-
chael C. Cerca de duas horas
mais tarde, entrou em cena
Jiggy, um dos mais carismá-
ticos “disc-jockeys” portugue-
ses. Seguindo-se Behrouz, um
dos nomes mais conhecidos da
editora.

Finalmente, e  para encerrar
este Weekenddance@Airgate,
actuou Steve Lawler, em subs-
tituição do DJ Vibe, que cance-
lou a vinda à Região.

Inauguração
com arraial na Camacha

Alberto João Jardim inau-
gurou, pelas 13 horas de domin-
go, a via expresso Caniço-Ca-
macha. Um estrada resultante
de um investimento de 45 mi-
lhões de euros e que “promete”
revolucionar” a acessibilidade
de e para a Camacha.

Com 3.900 metros de exten-
são, a obra foi exigente nos
aspectos técnicos. Recorde-se
que esta via é composta por
quatro túneis e, à excepção do
túnel da Cancela, o restante
traçado é dividido em duas
faixas no sentido ascendente e
uma no sentido descendente.
Outra particularidade da nova
estrada está relacionada com a
proibição de ultrapassagem,
aos automóveis pesados, no

sentido Camacha-Caniço.
Para assinalar tão importante

evento, os responsáveis pela
obra e a autarquia local prepa-
ram um grande arraial popu-
lar, para o qual toda a popu-
lação local foi convidada. Uma
festa que foi “rija” pois, junto à
rotunda dos Casais de Além,
foram montadas catorze barra-
cas, donde foram distribuídas
bebidas e carne para espeta-
das, a todos.

A exemplo de qualquer ar-
raial, também não faltou músi-
ca, contando-se com a presen-
ça do grupo de música tradici-
onal portuguesa: “Encontros
da Eiras”; do grupo de ritmos
modernos: “Nova Onda” e da
“Tuna D’Elas”.

Polícia investiga
furtos ocorridos no Funchal

Um hotel, uma residência e
uma igreja foram os alvos dos
meliantes.

Um estabelecimento hotelei-
ro, situado na zona central do
Funchal, foi alvo de novo assalto
na noite da passada sexta-feira.

Após ter sido furtado um cofre
contendo 1.500 euros, há pou-
cas semanas, desta vez o furto
fez desaparecer das instalações
deste hotel dinheiro no valor
de 700 euros.

Ao que se apurou , o miste-
rioso deste furto é que não hou-
ve sinais de arrombamento nas
entradas e janelas do hotel,
desconhecendo-se, assim, a
forma exacta como os meliantes
se terão introduzido no hotel.

Da mesma maneira, fica por
desvendar se este furto terá
sido praticado pelos mesmos
autores do anterior.

Noutro furto, desta vez a
uma residência - situada na
Rua do Bom Sucesso, na zona
da Boa Nova - foram furtados
diversos artigos, nomeada-
mente duas pulseiras e dois fios
de ouro, a par de um relógio. De
acordo com o proprietário, o
valor destes objectos supera os
mil euros.

Ao que se determinou, os
“amigos do alheio” terão escala-

do o muro da residência, fazen-
do-se introduzir na casa após
ter forçado a porta da varanda.

De qualquer forma, uma
unidade da brigada da Polícia
Técnica deslocou-se ao local de
ambos os delitos, com o intuito
de recolher elementos, tais
como impressões digitais, entre
outras provas, que possam
auxiliar a sequência da inves-
tigação criminal.

LADRÕES FURTAM
IGREJA
Na sexta-feira passada, la-

drões terão furtado uma caixa
de esmolas da Igreja de São
Sebastião, em Câmara de Lo-
bos.

Desconhece-se a quantia
que se encontrava no interior
desta caixa, tendo sido cha-
mada a PSP para tomar conta
da ocorrência.

Por fim, os moradores de
uma residência em São Roque
terão dado pelo arrombamento
de uma janela na sua resi-
dência.

Contudo, algo terá pertur-
bado os intrusos, pois não con-
seguiram levar avante os seus
propósitos, porque aparen-
temente, os donos não deram
pela falta de qualquer objecto.
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Prof. Bangali
Vidente

Dons hereditários de pai para filho.
Resolve os seus problemas: amores, fidelidade,
sorte ao jogo, desenfeitiço, negócios, regresso

da pessoa amada. Discrição assegurada.
Pagamento apenas após os resultados.

Marcação entre a.m. e 22 horas

(514) 937-9106
Guy
Concórdia www.profbangali.com

•Fiscalidade
Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

•Contabilidade geral
Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados

•Gestão de pessoal
Processamento de Salários e outras remunerações
Relatórios para a C.C.Q., e/ou Comité Paritaire

•Gestão de empresas
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

•Serviços diversos
Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas

•TRATAMENTO PROFISSIONAL DAS SUAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTOS
(INCOME TAXES – RAPPORTS D’IMPOTS)

“O IMPORTANTE NÃO É QUANTO RECEBEU... É O QUE RESTA SEU!”

Não perca tempo, nem dinheiro, utilize os serviços profissionais da JOEM.
Nós respondemos às vossas  perguntas e sugerimos-lhe a MELHOR MANEIRA de DIMINUIR os

vossos impostos LEGALMENTE

4242 Boulevard. St. Laurent, suite 201, Montreal, H2W 1Z3

J/O/E/M  É  A  SOLUÇÃO!
TEL.: (514) 842-2443   -   FAX: (514) 842-1252

Bazar annual
A Conferencia de São Vicen-te de Paulo de Missao de Nossa

Senhora de Fatima de Laval. Organisa no dia 11 de setembro o seu
bazar annual. No recinte do centre comunitario 1815 rue Favreau
Chomedey. Podera encontrar roupas, artigos de bébé, loiças e
muito mais.

Tambem ofercemos a possibilidade de alugar mesas Para mais
informaçoes comunicar com a Sra.Correia 681-1776

BRAGANÇA
Estudo governamental sobre IP4 irrita autarca 

A decisão do Governo de
fazer um estudo que con-
dicionará a passagem a auto-
estrada do IP4 entre Vila Real
e Bragança não agrada a Jorge
Nunes. O autarca de Bra-
gança lembra que o distrito
não tem um único quiló-
metro de auto-estrada

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Bragança não gostou
de saber que o Governo vai
fazer um estudo que condi-
cionará a passagem do troço
Vila Real-Bragança do IP4 a
auto-estrada.De acordo como o
«Diário Económico», a passa-
gem a auto-estrada estará de-
pendente do número potencial
de veículos que circularem no
troço, bem como da criação de

receitas que permitam a viabi-
lidade técnica e financeira do
local.O autarca transmontano
contesta a decisão, pois consi-
dera que a passagem a auto-
estrada do troço é «vital» e
porque «não faz sentido fazer-
se estudos de viabilidade».-
«Impõe-se sim olhar para a
realidade e perceber que esta
via não é uma via, que nas
condições actuais, estruture o
desenvolvimento do território,
pelo que há cumprir com a exe-
cução de uma auto-estrada
capaz», explicou Jorge Nunes.-
O presidente da autarquia de
Bragança, que lembrou ainda
que o seu distrito é o único que
ainda não foi contemplado com
uma auto-estrada, ameaçou

ainda o Governo com um pro-
vável boicote da população nas
próximas eleições caso a trans-
formação não seja feita.«Nessa
altura, eventualmente resta à
população recusar-se a ir às
urnas num acto legislativo. Se
não é ouvida normalmente
pelos processos representa-
tividade democrática, tem de
encontrar outras formas de
manifestar o seu eventual des-

contentamento relativamente
a situações deste tipo», finalizou.

Clube Oriental Português de Montreal
Este simpático clube português, organiza no sábado dia 25 de

Setembro uma noite bem portuguesa, com um jantar e
espectáculo animado pelo Conjunto Reflex, contando também com
a actuação da Tuna da Universidade do Minho e a presença do
hoquista português Mike Ribeiro. Este evento destina-se a
homenagear a Marcha do Clube que agora comemora 20 anos de
existência e bons serviços prestados à colectividade.

Para informações devem contactar o Clube: 342-4373

“Povo Que Canta”
A Direcção Regional da Cul-

tura, do executivo açoriano,
apresentou, no dia 7, o docu-
mentário “Povo Que Canta”, da
autoria de Manuel Rocha.O
visionamento desta obra teve
lugar a partir das 21:30 horas,
no Salão Nobre do Palacete
Silveira e Paulo, nova sede da
Direcção Regional da Cultura,
em Angra do Heroísmo, em
mais uma iniciativa do recém-
criado Centro do Conheci-
mento dos Açores, que, enqua-
drando os objectivos da Socie-
dade do Conhecimento, pre-
tende facultar ao público o
acesso a informações sobre os
Açores e estimular a pesquisa
nos domínios da investigação e
do saber, procurando também
ser um elementos activo da
vida social, tendo em vista a
formação integral e continuada
de todos os indivíduos.Durante

a década de 70, Michel Giaco-
metti e Alfredo Tropa realiza-
ram um vasto trabalho de reco-
lha e investigação sobre a músi-
ca tradicional portuguesa,
registando sons e imagens que
deram origem à popular série
televisiva “Povo Que Canta”.

 Trinta anos depois, o rea-
lizador Ivan Dias e o músico
Manuel Rocha (Brigada Victor
Jara) voltaram ao terreno e
após o visionamento dos pro-
gramas de Giacometti e Tropa,

4510, Cartier
angle Mont-Royal

CENTRE DENTAIRE

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

Mt-Royal Papineau

Gouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.B .

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

regis-taram 13 novos episódios
de uma hora cada, sem quais-
quer pretensões de substituir a
série original.“Povo Que Canta
“ são, por isso, “cantigas e
ambientes sonoros, seleccio-
nados sem preocupação de
representati-vidade regional”,
e, segundo o responsável do
projecto não se tratou de “ir
resgatar para o futuro o nosso
passado”, mas de “ir buscar o
momento presente, fazer um
retrato dos nossos dias”. E a
conclusão é que “o retrato
ainda sai bonito”.

O que vai fazer o novo secretário
de estado das comunidades ?

Agora que temos um novo
Secretário de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, Dr. Car-
los Gonçalves, seria a ocasião
propícia para lançar a per-
gunta:  O que é que aconteceu

ao Hino das Comunidades Por-
tuguesas?

Pelo que se sabe, o anterior
SECP, Dr. José Cesário, arru-
mou o projecto na gaveta por
não ter sido autorizado a assu-
mir a autoria da proposta que
foi aprovada por aclamação na
reunião plenária do CCP em
Junho de 2003.  De acordo com
o ex-presidente do Conselho
Permanente das Comunidades
Portuguesas, José Machado, o
ex-SECP queria assumir a pa-
ternidade da proposta (que
havia sido apresentada pelo
Conselho Permanente e aplau-
dida efusivamente, na Assem-
bleia da República, pelos mem-
bros do  plenário mundial do
CCP).  Ao ser-lhe negada a
autoria, o ex-SECP tudo fez
para negar a publicação do
Hino e dar conhecimento da
sua existência às comunidades
portuguesas e às organizações
não governamentais de portu-
gueses no estrangeiro. 

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
à

quarta-feira
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Opinião

Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer que
sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ„o:
Ang˙stias, Mau-olhado, AmarraÁıes, Desvio, AproximaÁıes, Casas
assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios, etc.
Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em si! Trabalho
‡ dist‚ncia por bons guias com Talism„s fortÌssimos para todos os
fins! Considerado um dos melhores Profissionais no Canad· e
estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido ‡s minhas
previsıes serem exactas e os tratamentos eficazes! Falo PortuguÍs.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

Da inteligência ao desdém
De Mulroney a Martin

Raul Mesquita

Foi no 4 de Setembro de 1984
que os “tories” de Brian Mul-
roney venceram as eleições fede-
rais, metendo um termo ao reino
da improvisação liberal. Fez agora
vinte anos. O interregno que se
seguiu, foi um dos mais mar-
cantes e proveitosos na história
do Canadá contemporâneo. Elei-
to por forte maioria, Brian Mul-
roney iniciou o saneamento das
finanças públicas, que vários
anos de irresponsabilidade lib-
eral, tinham deixado em péssimo
estado. Recordo a frase do minis-

tro das Finanças nesta época, Wilson, que dizia não ser só a dívida
mas mais ainda os juros da dívida, que o preocupavam. Eram na
ordem de 30 milhões por dia. Herança colossal. E dramática.

A promessa principal de Brian Mulroney — de regularizar a
questão do Québec com honra e entusiasmo — não pôde ser
cumprida, devido à traição do primeiro-ministro da Terra Nova,
Clyde Wells, influenciado e pressionado por Pierre Trudeau e Jean
Chrétien.

Foi com a cumplicidade destes que Wells provocou o abor-
tamento do Acordo do Lac Meech.

Não tendo sido possível fazer aderir todas as províncias ao
Acordo, o Québec continuou isolado, não sendo consignatário da
Constituição canadiana.

O projecto de Mulroney— que o irresponsável Clyde Wells
aceitou e depois renegou, previa a reintegração da Belle Provence
em condições honrosas, sendo-lhe reconhecida nesse tratado, a
sua especificidade distinta. A traição mesquinha impediu esse
gesto nobre e importante para todo o Canadá.

As consequências são conhecidas. E viram-se no referendo de
1995.

Brian Mulroney passará à História como um dos melhores
primeiros-ministros que o país conheceu. As controversas leis
como a TPS e Libre-Échange (Alena) são ainda hoje os pilares da
economia canadiana e foram elas que permitiram a Paul Martin
de equilibrar as Finanças públicas. Graças aos conservadores. E
às mentiras dos Liberais. Que prometeram à população de as
eliminar e ainda as conservam, por saberem serem leis indis-
pensáveis à eliminação do défice, engendrado pelas irres-
ponsabilidades de Pierre Trudeau e do seu ministro das Finanças
de então, Jean Chrétien.

Ao sujeito destas leis impopulares, disse há dias Brian Mulroney
a um colega do jornal Le Solei: “Para realizar grandes coisas na nossa
sociedade, tem de saber-se ir a contra-corrente. Para concretizar
realizações como o Libre-échange ou a TPS,, o trabalho do primeiro-
ministro é sempre difícil, mas não se pode recear a impopularidade,
antes, pelo contrário, deve-se avançar ao fundo de cada caso, de cada
problema. A função exige liderança e esta é com frequência, senão
sempre, antípode da popularidade. Porém, se o objectivo de alguém
nestas funções é o de ser popular, o melhor será de ir jogar golfe sempre
que o deseje e assim, evitará os problemas. Eu preferi dizer à
população que as decisões tomadas eram importantes para o país e
para o bem-estar das novas gerações”.

Contraste diametral com o actual chefe do governo Paul Mar-
tin.

Já me referi várias vezes a esta bizarra personagem. É do tipo da
feiticeira da Branca de Neve. O problema é que tem nas mãos os
destinos do país. E algumas dezenas de milhões de pessoas que
directa ou indirectamente são confrontadas às decisões que o
governo toma. E o indivíduo não merece confiança. É um poço de
vaidade. Fala ao acaso e promete para enganar, sem se preocupar
com as consequências. O título de primeiro-ministro enche-lhe as
meninges. Depois de ter renegado várias promessas feitas, como
a liberdade dos seus deputados votarem consoante as suas
consciências e vontades, entre outras, eis que no espaço de três
ou quatro dias, o PLC de Monsieur Martin, faz meia volta e
desmente a promessa que o lugar tenente no Québec, Jean
Lapierre, havia feito antes das eleições, — promessa aprovada por
Martin—afirmando que o Partido Liberal do Canada ia devolver
aos contribuintes os dons recebidos das empresas de publicidade
implicadas no escândalo das comanditas, porque o partido não
queria fazer uma campanha com dinheiro sujo. Mas não. Nada
disso. Jean Lapierre foi mal interpretado!

Dois dias depois desta botada, Paul Martin, renegando mais
uma promessa feita a 3 de Junho, de se sentar com os primeiros-
ministros das províncias para discutir e encontrar soluções sobre
o tão criticado desequilíbrio fiscal, recua de novo e pela flagrante
falta de palavra, de verticalidade,  manifesta  um condenável
desprezo pelas instituições e pela população do país.

O Canada merece melhor que um balão de circo.
Ou, devido a fanatismos partidários, teremos apenas aquilo que

merecemos?

Radicalização islâmica  do Paquistão
O islamismo radical (VI)

Augusto Machado

Há quem descreva o Paquistão
como “um conceito ideológico;
um Estado dos muçulmanos do
subcontinente indiano.” Após a
sua criação como Estado sobe-
rano, a clarificação da sua identi-
dade política e ideológica consti-
tuía o grande desafio do Paquis-
tão. Um país com uma vocação
pan-islâmica e sem fronteiras bem
definidas. Na prática, é uma
pequena federação de taliban,
onde se esconde Bin Laden, que
pretende alargar a revolução

islâmica ao resto do Paquistão, à Caxemira e à Ásia Central

No seu livro de viagens entre sociedades muçulmanas, “Para
Além da Crença”, Naipaul dedica uma das partes da obra ao
Paquistão. Num dos capítulos, conta-nos a história de Salim, “trinta
e quatro anos”, “alto funcionário” do Estado, com quem passou um
fim-de-semana na sua terra de origem. Na cidade, Salim andava
de carro com “motorista”, vestia roupa inglesa e lia a “The Econo-
mist”. Em família,  Salim defendia o “Estado islâmico”, o que “não
é a mesmo que um Estado muçulmano”.

Naipaul perguntou-lhe se queria viver com “guardiões da
revolução”, como no Irão. Salim respondeu que “um Estado
religioso deveria encorajar o Bem e dissuadir o Mal”. Naipaul
ripostou dizendo que isso “seria interferir com a liberdade das
pessoas”. Ao que Salim contrapôs: “O livre-arbítrio não existe no
Islão”. E o pai de Salim acrescentou que “a própria palavra ‘Islão’
significa obediência, submissão”. Seu neto Muhamad, “já está a
aprender o Alcorão. Vai levar cinco ou seis anos, mas há-de
aprender todo o Alcorão de cor”, disse, orgulhosamente, Salim.

Se deixarmos a escrita de Naipaul e visitarmos o “site” do maior
partido islamita do Paquistão, o Jamaat-i-Islami, observamos que
um dos textos de destaque tem o seguinte título: “Revolução,
através da bala ou do voto”. Os acontecimentos nos últimos tem-
pos no Paquistão demonstram que as “balas” têm sido mais activas
que os “votos”. Recentemente explodiram duas bombas em
mesquitas xiitas, provocaram 32 mortos, é o resultado do conflito
que dura há anos entre a minoria xiita e os grupos radicais sunitas,
o qual já provocou milhares de mortos. Um outro grupo de
militantes radicais islâmicos da Caxemira, apoiado por elementos
paquistaneses, matou 35 militares indianos e logo a seguir os
mesmos terroristas mataram 25 soldados paquistaneses.

Depois de ter deposto o primeiro-ministro, Ali Bhuto,  o general
Zia introduziu a Sharia, a lei islâmica. Em 1980, com o apoio do
regime, foi aberta a Universidade Islâmica Internacional, em
Islamabad, a qual atraiu estudantes, intelectuais e professores das
correntes radicais islâmicas, como a Irmandade Muçulmana, o
Wahabismo saudita e a tradição militante Deobandi. Alem disso,
o próprio Estado empenhou-se a financiar a construção de
milhares de madrassas, (escolas de estudo do islamismo).
Conduzidas por líderes religiosos bastante radicais, estas escolas
islâmicas  exercem uma grande influência sobre a juventude
paquistanesa. Quando foi morto, o general Zia deixou cerca de oito
mil madrassas espalhadas pelo país.

No momento em escrevemos este texto, a coesão do Estado
paquistanês encontra-se ameaçada por dois movimentos
revolucionários. Um é originário das estruturas e das instituições
do Estado. Os serviços de segurança e as Forças Armadas estão
cada vez mais radicalizadas e defendem que as madrassas e os
partidos radicais islâmicos tenham mais poder. A outra ameaça
tem origem na radicalização das zonas tribais. As fronteiras entre
o Paquistão e o Afeganistão são extremamente fluídas.

Não há uma fronteira internacionalmente reconhecida,
existindo apenas a chamada “Linha Durand”, uma herança do
Império Britânico. E também não há diferenças étnicas entre os
dois lados da fronteira. Estas regiões tribais são, tradicionalmente,
resistentes aos poderes políticos centrais – e são igualmente
centros de radicalismo islâmico. Os líderes tribais, normalmentes
não aceitam a autoridade do Estado.

O dia depois de amanhã
Miguel Carvalho

No meu tempo de jovem esta-
giário ensinaram-me duas coisas:
uma relação de grande confiança
com as fontes e um bloco de apon-
tamentos são as principais armas
de um jornalista. O gravador é um
amigo. Não é uma arma. Gravar
conversas à má fila não é jorna-
lismo. É esperteza saloia. Do lado
de lá da linha pode valer tudo.
Deste lado, não vale.

É uma pena, eu sei. Estamos
menos seguros, perdem-se boas
histórias, não se entalam uns
tipos, há reportagens que mor-

rem na praia. Perde-se muito. Ganha-se mais: a credibilidade, a
confiança de quem, até prova em contrário, nos merece um
comportamento frontal, sério, honroso da profissão.

Erros, cometemos todos. Mesmo quem está de boa fé não está
livre.Uma notícia, uma boa história vale muito. Não vale tudo. Os
meios só justificam os fins num filme de cowboys . Ou na selva. Sei
que já estivemos mais longe. Mas se já lá chegamos, avisem-me.
Não dei por isso. Da Casa Pia à operação «Apito Dourado»,
passando por outros casos mediáticos, confundiu-se, muitas vezes,
deste lado da barricada, jornalismo de investigação (seja lá o que
isso for) com jornalismo policial. Pidesco, até. Houve contributos
notáveis. Históricos. De tão reprováveis que foram, enterraram-nos
a todos. A virtude é uma mãe solteira. A vergonha arrasta o nome
da família. Estamos lá todos na fotografia.

Um destes dias, estaremos vigiados, seremos diplomaticamente
aconselhados a não criar ondas, a não esticar a corda. Uma
censura de unha pintada e lábia politicamente correcta irá
contaminar-nos os dias, manietar-nos. Um destes dias, acordamos
atados. De pés e mãos. A não poder confiar em ninguém, a ver que
ninguém confia em nós. Nem o interesse público nos salvará das
nossas próprias armadilhas. Os bons, de um lado e do outro, não
sobreviverão a este cataclismo. O cidadão não se aperceberá. Não
haverá dor, a anestesia será geral. Meiga. Lenta. Quando ouço o
ministro Sarmento defender a criação de uma central de
comunicação do Governo, leio contra-informação. Quando ouço
Santana Lopes propor um pacto de regime sobre as grandes
questões da Justiça, leio: «Vamos lá entender-nos, arranjar uma
maneira de evitar ao máximo que nos belisquem nos nossos
desastres públicos e vícios privados, a ver se a coisa ainda se
compõe e se salva a honra do convento».

Quando ouço figuras públicas defender malha apertada para
jornalistas, com tribunais à mistura, sei o que alguns gostariam.
Não sei é onde começa e acaba a culpa de alguns dos que estão
entre nós. Quando me ouço, estou provavelmente a ser gravado.

E isso não é, definitivamente, bom sinal.
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Com a presença de um arcebispo brasileiro
Festas do Sagrado Coração de Jesus

Texto e fotos de António Vallacorba

A Missão Portuguesa de San-
ta Cruz celebrou condigna-
mente no passado fim-de-sema-
na a bonita solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus, encer-
rando-se assim da melhor ma-
neira o mui agradável período
das festas do verão ora a findar.

De Hull, deslocou-se até nós
o padre António de Sousa, sa-
cerdote convidado, para nos
ajudar a viver mais intensa-
mente estas festividades, cujos
tríduos preparatórios começa-
ram alguns dias antes, mais
precisamente na quinta-feira.

Inauguração da iluminação,
arraial animado pela Filarmó-
nica do Divino Espírito Santo
de Laval, após a missa, e baile,
no subsolo do templo, abrilhan-
tado pelo agendado duo de Joe
& Duarte + DJ-Xmen; aber-
turas do bazar e do bar, foram,
entre outras, algumas das acti-
vidades do sábado e, ao que

parece, duma razoável noite
festiva.

“Ao que parece”, porque nos
foi impossível estarmos pre-
sente, por compromissos do
casamento de Dany Rebelo e
de Christina Sousa.

De passagem por Montréal,
D. Itamar Ivan, Arcebispo da
Feira de Santana, Baía, no
Brasil, presidiu à celebração
euca-rítica do domingo,
incorpo-rando-se mais tarde na
vistosa procissão, e tal como nos
con-fessou, constituindo “uma
expe-riência muito
enriquecedora”, tanto pela
expressão de fé da nossa gente,
como pelo aspecto muito nobre
da festa em geral.

Nesse dia, o tempo esteve
simplesmente maravilhoso. E,
tal como vem sendo hábito, a
missa realizou-se pelas 14H30,
com a participação da mui colo-
rida Ordem dos Cavaleiros de
Colombo e acompanhamento
pelo grupo coral de Santa Cruz,
sob a direcção de Inês Gomes.

Foram celebrantes, para
além de Sua Ex.Rev. o Arce-
bispo Ivan, o seu acompanhan-

te, padre José Carvalho Pi-
nheiro e o padre António de
Sousa; o padre José M. Car-
doso, o padre Gilles Laflamme e

o padre Lourenço Ruba, coad-
juvados pelo diácono António
Ramos.

Coração dilacerado

Pela criminosa lança;
Divino sol que nos enche
De luminosa esperança!

A devoção ao Sagrado Cora-
ção de Jesus tem como objecto
de adoração o coração físico de

Cristo, simbolizando, especial-
mente durante o seu sofrimen-
to e morte, o amor de Jesus pela
Humanidade.

Conforme o padre Sousa
explicou durante a sua homília,
esta solenidade foi inicialmente
instituída no calendário reli-
gioso pelo Papa Pio X, em 1856,
com base nas visões das três
irmãs cistercianas de Helfta:
Santa Matilde de Magdebur-
go; Santa Matilde de Hacke-
born e Santa Gestrude, a gran-
de.

Já com 15 anos de ocorrên-
cia, esta festa, primeiramente
realizada entre nós em 1989, é
de forte expressão dos nossos
irmãos ribeiragrandenses, em
cuja Igreja Matriz se celebra no
mesmo dia que nós aqui.

Curioso que, no decurso des-
tas festividades, o José de Sou-
sa, presidente da Comissão de
Festas, tivesse feito anos no
sábado, o padre Lourenço, no
domingo, e, neste mesmo dia,
houvesse ocorrido o 17º aniver-

sário de sacerdócio do padre
Sousa.

O padre Cardoso gosta muito

de ser pontual. Daí que na hora
exacta, saíu a procissão tal
como agendada e cujo trajecto

compreendeu as ruas de Ra-
chel, Clark, Villeneuve, Saint-
Urbain e novamente Rachel,
todas com a relativa presença
de fiés e a particularidade da
ornamentação de algumas das

suas casa.
Acompanhada pela Filarmó-

nica Portuguesa de Montréal e
pela Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval, a pro-
cissão, com as imagens de Nos-
sa Senhora de Fátima e do
Sagrado Coração de Jesus e o
pálio, constituiu um momento
alto destes dias festivos, nela se
incorporando o clero, grupos
afectos à Missão, colectividades
recreativas e sócio-culturais,
muitas promessas e cavalheiros
com opas, juventude, etc.

De regresso ao recinto fes-
tivo, esta componente religiosa
encerrou-se com o hino do

Sagrado Coração de Jesus,
tocado simultaneamente pelas
bandas atrás mencionadas,
seguindo-se a recepção que a
Comissão de Festas ofereceu às
pessoas convidadas.

E, evidentemente, o mui a-
gradável arraial, numa tarde e
noite lindíssimas, ao som do
concerto pela Filarmónica Por-
tuguesa de Montréal e/ou, na
cave da igreja, o baile que o
conjunto “Request” manteve
bastante animado; para além
das arrematações na voz típica
do Simão Balança, e demais
actividades agendadas para
esse dia.

Falando com o nosso comum
amigo José Teixeira, da firma
Magnus Poirier, confessou-nos

quão saudoso se mostrou dos
dias deste evento no seu
adorado concelho, especial-

mente ao testemunhar, quan-
do a procissão passava na St-
Urbain, o ambiente de festivi-
dade, com muita gente à entra-
da das suas casas, tal como na
Ribeira Grande, quando as

pessoas convidavam os fami-
liares e amigos.

Ficou sensibilizado, e por isso
e pelo que é também mais óbvio,
espera que esta festa se revista
sempre do muito que a caracte-
riza e com o empenhamento
geral de toda a comunidade.

Saudamos a Missão, a Comis-
são de Festas e demais grupos
e/ou pessoas envolvidas na
organização desta solenidade,
a par de felicitações pela exce-
lente temporada festiva que ora
vem de encerrar-se.
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Portugal
Espanha

Itália
Os primeiros 15 minutos por 1$

Cada minuto adicional 8¢

FANTÁSTICAS TARIFAS
Sem mensalidade

Por apenas

Use 10-10-620 para poupar nas suas chamadas interurbanas

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

Canadá
Estados UnidosBrasil - São Paulo

por minuto*

• NADA a pagar por mês

• NÃO precisa mudar  companhia  telefónica

• Facturação na  sua conta da Bell

• Sem contrato nem  despesa de activação
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Os primeiros 20 minutos por 1$
Cada minuto adicional 5¢

Os primeiros 15 minutos por 1$
Cada minuto adicional 8¢

*   Baseado em 15 minutos para o primeiro dolar, cada minuto adicional 8¢. Telefonemas para telemoveis e paÌses
com cÛdigos especiaÌs podem ser mais caros. Cada telefonema a baixo de 1 minuto ser· facturado 1$.

Tarifas effectivas no 1∫ de Agosto 2004 e podem mudar sem qualquer aviso.

10-10-620 is a division of Telehop, publicity
traded as HOP on TSX Venture Exchange

PORTUGAL

6 Ligue o  10-10-620
antes do número

interurbano e poupe.

.7¢
Telefone “Toll-free”

1-866-3-1010620
ou visite-nos no

www.1010620.com
para mais detalhes

Grandioso torneio
de Tiro aos Pratos

O Clube Portugal de Mon-
treal organizou domingo, dia 5
de Setembro no campo de tiro
St-Jacques-Le-Mineur em La-
prairie, Quebec, um grandioso
torneio de Tiro aos pratos. É
uma actividade anual desta
colectividade, e que sem duvi-
da alguma há mais de vinte
anos se tem vindo a organizar.

Quando se menciona tiro, de

imediato se associa a palavra à
violência, mas tiro também é
desporto onde as armas são
equipamento no qual se apren-
de a controlar as emoções. O
tiro requer muita concentração
e até uma certa razoável forma
física e existem regras simples
mas eficazes para a segurança
dos atiradores. A perfeição e a
rapidez do disparo é que per-
mitem ao atirador obter uma
soma considerável de pontos a
fim de se tornarem vitoriosos.

No local do torneio houve
serviço de bar e a habitual
sardinhada oferecida pelo Clu-
be aos atiradores e familiares.

Depois de todo este convívio
passado debaixo de um exce-
lente dia de sol, e depois de
finalizado o torneio, todos volta-
ram ao Clube de Portugal onde
as taças foram entregues e

Natércia Rodrigues

onde a festa continuou até mais
tarde.

Houve setenta e dois concor-
rentes tendo a primeira taça
sido entregue ao Sr. Carlos
Santos, vencedor com 48 pra-
tos partidos; seguiu-se a segun-
da taça que foi entregue ao Sr.
Filipe Estrela por ter acertado
em 46 pratos e depois veio a
terceira taça que foi entregue

ao Sr. Manuel Alfaiate que
acertou em 44 pratos. No entan-
to, todos os participantes rece-
beram uma taça em sinal de
agradecimento pela participa-
ção. Durante o decorrer do
serão houve alguns prémios.
Um sistema satélite para captar
Portugal, foi ganho pelo Sr.
Jorge Lopes e foi uma gentileza
de Eurotech Electronique.
Houve um segundo prémio,
desta vez uma linda maquina
de café, oferta de Paolo’s Ma-
chine Expresso em conjunto
com Saeco Canada.

A direcção do Clube Portugal
de Montreal, agradece a todos
os comerciantes, aos atira-
dores, e a todos os que de uma
maneira ou de outra contríbui-
ram para que este aconteci-
mento tivesse tido um sucesso
tão grande.

A Sra. Anabela de Relações Püblicas do Clube juntamente com os
três primeiros classificados e o Sr. Fernando Santos, Vice-
Presidente do Clube de Portugal

Prevenir o enfarte
José Lourenço

Luis Melo nasceu no Porto
Judeu. Fez a escolaridade em
Angra, mas logo a seguir partiu
para o Canadá, onde se licen-
ciou em Medicina. Mas não é
um médico qualquer. Actual-
mente, chefia uma equipa de
investigação na Queen’s Uni-
versity, no Ontário, onde se tem
destacado na realização de
pesquisas que têm como objec-
tivo uma terapia genética para
protecção do coração contra
efeitos provocados por enfartes

Um nome de muitos : SILVA

Quando um nome pertence
a muitos, mesmo muitos, tem
para cada um variadíssimos
significados, percepções, inter-
pretações. Para objectivar e
resumir nada há melhor que
recorrer ao dicionário:

- Nome de várias plantas
rosáceas, especialmente da
silva das amoras;

- Composição poética, em que
se alternam versos de dez e de
seis sílabas;

- Miscelânea literária;
- Cilício de arame;
- Mancha alongada, ao lado

das ventas do cavalo.
A primeira significação, a

silva das amoras, será a pre-

dominante entre nós...ainda há
poucos dias andei a apanhar
amoras com os meus netos!

É este o mais usado apelido
português? Tem tal presença
na onomástica nacional que,
em 1996, foi o título atribuído a
uma revista cultural portu-
guesa-canadiana; dizia, então,
o seu editor Fernando Gaspar,
que SILVA era, ao mesmo tem-
po, nitidamente Português e
Universal.

Há anos, no Museu Nacional
de Arte Antiga, em Lisboa,
muito surpreendido fiquei ao
deparar com um prato de 1649,
que ostentava o brasão dos Sil-
vas.

Aqui, em Montreal, seguindo
o exemplo de milhares de turis-
tas, podem ler a inscrição da
placa comemorativa instalada
no edifício situado junto da
Basílica Notre-Dame, na rua St-
Jacques: “A partir de 1693 o
transporte das cartas entre
Quebeque e Montreal foi feito
por mensageiros. O primeiro
carteiro foi Pedro da SILVA,
dito o Português”.

Há, pois, Silvas para todo o

Benjamim Silva

gosto; são portadores deste no-
me uma multidão de indiví-
duos que, como nos ensina a

Estatística, se distribuem se-
gundo a conhecida curva de
Gauss:uns poucos que melhor
será esquecer, uma grande
maioria de “ilustres desco-
nhecidos” como eu e, no outro
extremo, os notáveis SILVAS,
dos que merecem ser citados, a
título de exemplo, os contem-
porâneos Agostinho da Silva
(escritor), António Silva (ac-
tor), Hermínia Silva (fadista),
Cavaco da Silva (primeiro-
ministro).

Com toda a sinceridade vos
digo que foi minha intenção,

mais que de discorrer acerca
do nome Silva, convidar-vos a
falar do vosso: Aguiar, Barros,

Cardoso, Duarte, Ferreira,
Martins, Mesquita, Sousa,
Vaz...

Curiosidade e interesse teria
esta série de monografias se por
vós honrosamente continua-
da.

“Mais vale o bom nome, do
que muitas riquezas” (Pro-
vérbios 22:1). Que os vossos
bons nomes, nomes de muitos,
a todos revelam as gerações
portuguesas na riqueza cul-
tural do seu passado e no fazer
história do seu presente!

Aulas de pintura a óleo
A Associação Portuguesa de Laval informa que vão

iniciar-se aulas de pintura a óleo nas suas instalações,
dispensadas pela artista-pintora Mercês Resende dos
Reis, às quintas-feiras das 19h às 22h.

As inscrições estão abertas e destinam-se a pessoas
de todas as idades.

Para mais informações:
(450) 978-5488

cardíacos. Os trabalhos de
investigação da equipa chefia-
da por Luis Melo têm sido pu-
blicados em algumas das mais
prestigiadas revistas científicas
internacionais e receberam
prémios dos Estados Unidos e
Canadá. DI-Revista entrou em
contacto com o patrício e o
resultado foi uma interessante
entrevista que vai muito para lá
do trabalho que Luis Melo está
a desenvolver.

Errata
Por lamentável lapso o nome da Senhora Ginette Bernier,

vereadora do Distrito  d’Abbord à Plouffe, no meu texto sobre o
Colectivo de artistas portugueses no jornal de 11 de Agosto saiu
errado. Ao fazer-mos a correcção, deixamos também as nossas
desculpas.
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Alguns recados e breves sugestões

Experimenta, meu amigo, ir
aos Açores. Mas..., vem sem
postais decorados e sem te dei-
xares enlear pelos roteiros
turísticos normais que pade-
cem, quase sempre, de enfer-
midades e de interesses ocul-
tos. Nem sequer procures olhar
pelos meus olhos.

Não. Não te deixes vendar.
Vem! Mas vem livre. Vem como
quiseres. Faz a viagem como se
fosses o único marinheiro do
mundo, sem mapas nem instru-
mentos de marear: como se
estivesses tocado pelo dom da
predestinação: como se soubes-
ses que, em vez de ilhas, te
aguarda um conjunto de fluídos
indecifráveis e, porventura,
abstractos. É que estas ilhas
assemelham-se às antigas expe-
riências alquímicas: são para
descobrir sempre e mais uma
vez. Como sabes, o prazer da
descoberta tem o mesmo re-
quintado sabor do amor parti-
lhado.

Entra por qualquer uma das
portas. Surpreende-te com
cada uma das chaves dos Aço-
res. E não te deixes ficar por
informações marginais, do
género “o que, nesta ilha, im-
porta ver...” Sempre se disse
que não há ilhas iguais. É assim
como os dedos da mão, ou co-
mo a luz que nunca se deixa
fixar pela objectiva no momento
exacto em que o caçador de
imagens a intuiu. Fica sabendo
que a luz dos Açores é uma
emoção irrepetível. É como se
procurássemos quantificar o
infinito. Não há nada a fazer.

Porém, começa por uma das
ilhas. Sugiro-te o roteiro qui-
nhentista Santa Maria, S. Mi-
guel e Terceira. Depois, S.Jorge
e Graciosa (quem sabe se vice-
-versa?), Pico e Faial (a mesma
dúvida)Flores e Corvo. E, an-
tes, um aviso: entra com o cora-
ção moldado ao pulsar de cada
ilha. Não as forces a compa-
rações piedosas com o progres-
so. Elas dispensam o ruído
perverso da tecnologia. Por fa-
vor, não confundas progresso
com desenvolvimento. Estas
ilhas ainda se alimentam com
nove peixes para que continue
a haver peixe no mar. Elas
sabem que Deus criou o Mun-
do para que os homens o estra-
gassem – menos a elas. Por isso,
há que manter inalterável o
pulsar da ilha. Lembro-te estes

cuidados para prevenir. Elas
gostam desse respeito cúmplice
que paira entre a sedução e a
posse. Caso contrário, zangam-
-se. E, quando isso acontece,
rasga-as um tremor visceral.
Não raras vezes, vomitam ciú-
mes de lava e raivas de fogo.
Depois, aquietam-se sob os
fundos das crateras num sono
punhado de pesadelos. E ves-
tem-nas de azuis líquidos ou de
verdes múltiplos. Se vieres,
poderás constatar quanto isto é
verdade.

De Santa Maria ao Corvo,
abre-se o mundo dos sentidos:

O gosto distrai-se numa culi-
nária temperada por especia-
rias das índias: nos produtos
lácteos processados por sabe-
res vindos do passado: nos
frutos que a sazonalidade ama-
durece: na doçaria refinada em
pacientes cozinhas conven-
tuais. Até os desejos são de
alfenim - como as pombas. E
mais doces que o açúcar.

O tacto desvanece-se com
minudências artesanais, her-
dadas através das matérias dos
afectos (flores de escama e de
miolo de figueira, bordados de
linho, colchas de lã virgem). E
fica-se com o conhecimento do
facto - da áspera utilidade das
pedras e da macia compaixão
dos musgos; da ternura fresca

das águas e do morno receio do
corpo ao sol. É possível tocar nas
nuvens. Basta subir ao pico do
Pico. Mas, não há mãos para
tanto sentir tocando.

O odor é como se quiser. Vai
da maresia às flores; dos pinhei-
ros e das faias às emanações de
enxofre; das uvas maduras às
chuvas da primavera; do pão

no forno à tentação incontor-
nável da alcatra. Tudo per-
fumes. Só as hortênsias não se
fazem sentir. Preferem riscar
de azul o verde das pastagens,

as bermas das estradas ou ficar
suspensas das escarpas do
sonho.

E, assim, ouvir. Ouvir, de
imediato o concerto das marés,

dos búzios e das garças; ouvir a
voz do povo no seu cantar de
ficar e partir, de amar e rezar,
de viver e morrer. Podes cha-
mar-lhe folclore. Tanto faz. Mas
se ouvires o estalar do foguete,
há festa - arraial ou tourada. Ou
talvez não. Mais certo, é ser o
tempo do Espírito Santo sair
pela porta da alegria e andar de
casa em casa a repartir o bodo
dos seus dons sem olhar a con-
dições sociais – símbolo perene
e perfeito da fraternidade. O
que o foguete já não diz é que
há “baleia à vista”. Este anún-
cio, que apelava à coragem do
baleeiro, jaz respeitosamente
na casa dos botes das Lajes do
Pico. Finalmente, ouve as va-
riantes incontáveis do silêncio.

Deixo-te livre o olhar. É claro
que posso chamar, pleonas-
ticamente, a tua atenção para o
desenho irrequieto de cada
uma das ilhas dos Açores. Repa-
ra, por exemplo, na sua relação
com o mar; tanto se afastam
dele alturando, como se deitam
sonolentas em fajã. É evidente
que isto tem uma explicação
cientificamente geológica. Po-
rém, a ciência nem sempre é
exacta. Nesta matéria, será

Alamo Oliveira

mesmo deficitária. Pelas formas
das ilhas prefiro responsabilizar
Deus que, descansando do Seu
esforço genesíaco, se entreteve
com restos de matéria, alter-
nando o Seu bocejo divino com
o Seu talento de artista supre-
mo. E não se ficou pelas formas.
É ver como as vestiu de verde
– verde que se desdobra em
tonalidades inimitáveis, esbu-
racado por lagoas onde o céu se
alinda.

Repara nas colorações que
diariamente pintam o corpo das
ilhas: cinzentos plúmbeos e
rosas violáceos, vermelhos de
fogo e roxos de afogamento,
azuis de amplidão e brancos de
alma – todas inconstantes e
imparáveis, reflectidas pelo
mar e pela cal das paredes. A
noite pode ser de estrelas ou de
negrumes húmidos. Mas se for
de lua mansa, as ilhas vestem-
se de prata.

Vê, atentamente, o que os
homens fizeram desde que o
Infante D. Henrique, cum-
prindo desígnios e saberes,
ordenou aos seus marinheiros
que rumassem às ilhas a haver
para que as descobrissem e
povoassem. Olha as cidades
(Angra do Heroísmo é patri-
mónio mundial) e povoados,
com sua arquitectura religiosa,
senhorial, militar e popular.
Dentro, observa instrumentos
de trabalho, mobiliário, talhas,
pinturas, imaginária, para-
mentária, indumentária e ain-
da pratas, porcelanas e faian-
ças.

Vê as gentes da ilha. Será
fácil mensurar os seus medos,
os seus receios e até os seus
desencantos. Como será fácil
mensurar o seu saber de vida,
as suas alegrias, as suas espe-
ranças. Em todos e em cada
um encontrarás um enorme
coração – desses que já só a
consciência universal sabe
reconhecer. E não tenhas re-
ceio do seu olhar. Depressa
compreenderás que procuram,
somente, a melhor forma de
partilhar contigo a sua trans-
parente hospitalidade. Então,
saberás que a insularidade não
é sinónimo de solidão. É que a
solidão não ama. Apenas estre-
mece. O ilhéu ama – estre-

mecendo.
Depois, diverte-te nas suas

festas, estendidas por calen-
dário longo, sempre mestiçadas
de sagrado e de profano, sinal
mais que evidente do seu antigo
e irreversível diálogo com
Deus. Talvez isto te ajude a
apreender a relação do açoria-
no com as suas ilhas, mesmo
quando ele se sujeita aos dita-
mes da diáspora. Trata-se sem-
pre duma ausência presente
ou, se preferires, de ilhas em
migração contínua. Não há
oceano nem continente que
não conheçam.

Por isso, aconselho-te a veres
todos os lugares que guardam
as suas memórias – as do traba-
lho e as do lazer,; as da terra e
as do mar; as do corpo e as da
alma.

Ah!, lê os seus poetas. Neles
colherás, de forma insuspeita,
alguns favos de mel.

Como vês, as ilhas dos Açores
podem não ser a reserva do
paraíso, mas ainda não são o
sepulcro da inocência. Poderás
chegar à conclusão que a mi-
nha miopia ultrapassou a fron-
teira da demagogia, porque o
artificial já contaminou o natu-
ral ou porque o sonho do Infan-
te foi mais híbrido do que lírico,
uma vez que há mais ilhas para
descobrir. Não é verdade.
Estas ilhas vão devolver-te a
capacidade de sonhar com os
espaços anímicos de utopia,
subvertendo os nevoeiros do
fantástico e desvendando os
segredos dos homens que as
manhãs declinam sobre a linha
do horizonte. À tarde, poderás
beber um poente de todas as
cores, Dormirás melhor.

Poderia recomendar-te leitu-
ras complementares, de auto-
res como Linschoten, Pompeo
Arditi, Chateaubriand, José
Leite de Vasconcelos, Alice
Baker, Alberto I de Mónaco,
Charles Darwin, Irmãos Bullar,
Alexandre Herculano, Ferrei-
ra de Castro, Raul Brandão,
Teixeira de Pascoais, Hiroshi
Ohshima, Miguel Torga e mais
outros e outros. Inevitável:
Nemésio – por razões óbvias.
Porém, esquece o que te disse.
O olhar é teu, meu Amigo. Vem
como nasceste.

Açores
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Moinho de vento, ilha Graciosa
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Alma Juvenil

O Bebé do Ano 2004
Continuamos a publicação de alguns dos nossos “leitores

do futuro”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos
“leitores do presente”, para que nos enviem as fotografias
dos seus bebés nascidos no ano 2004, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais e
número do telefone, para: Concurso Bebé 2004, A Voz de
Portugal, 4231 boul. St-Laurent, Montréal, Qc H2W 1Z4.

No mês de Janeiro 2005, efectuaremos um sorteio entre
todas as “carinhas bonitas” que até lá tenhamos recebido.

Para mais informações contactem-nos pelo tel. (514)284-
1813, da Segunda a Sexta, das 09h00 às 17h00.

Ryan Araujo
Nascido a 09 de Março de 2004
Mãe: Susy De Sousa
Pai: Serafim Araujo

O caminho da felicidade
Antonio Ribeiro já começou a

re-escrever.uma nova parte da
história da nossa comunidade.
O primeiro português na liga
profissional em Montreal já é
muito numa equipa que a maio-
ria dos jogadores são italianos.

Antonio Ribeiro nasceu no 10
de Agosto 1980 e é natural de
Oliveira de Azeméis chegou a
Montreal em 1991. Passaram-
se alguns anos e entrou na
equipa do Sporting de Mon-
treal com um talento expe-
cional que fez abrir os olhos a
muitos.

A caminhada do successo
Cada sucesso tem um ca-

minho, algumas vezes simples,
outras dificeis, mas deve traba-
lhar muito para chegar ao “top”.
No quebeque a liga que abre a
primeira porta é a liga “Elite”
onde António entrou na equipa
de Jean-Talon Rosemont U -19.
Neste período a equipa chegou

no primeiro lugar e qualificou-
se para o campeonato nacional
canadiano. Ele também foi
selecionado para equipa do
Quebeque e para a equipa na-
cional dos menos de 25 anos. E

para completar todos estes
sucessos ele foi tambem eleito
para a equipa nacional  nos

jogos olimpicos. Em 1998, re-
pescado pelo Impact tem um
primeiro ano prometedor.

Em cada carreira há sempre
algumas surpresas. Em 1999, o
Impact entrou em falência e no

ano 2000 António ficou sem
contrato. “Foi uma grande
surpresa e  um período muito
dificil” comentou. Depois de 2
anos inactivo no meio profis-
sional mas com determinação
ele voltou em 2003 no começo
do campo mas ainda assim, foi
deixado fora. Em Julho, ele
teve a chamada que ele não
pensava ter. Voltou ao Impact,
fez um grande golo e surpreen-
deu o treinador da equipa com
as jogadas que ele fazia. Em
2004, o treinador Nick DeSantis
abriu-lhe a porta com promes-
sas dos dois campos. E agora
podemos ver o fruto deste en-
tendimento. O treinador deu-
lhe um lugar na equipa regular
e aumentou a confiança do
Ribeiro. Esta semana pudemos
ver que o Impact ficou no pri-
meiro lugar na classificação da
conferência de Este. Boa sorte
António. Esperamos para ver os
teus sucessos nesta fase eli-
minatória e também nas pró-
ximas épocas.

Algumas
anedotas

1. Certo professor perguntou
aos alunos qual era a coisa mais
velha do mundo. Perante as
respostas disparatadas, o pro-
fessor declarou que era o tem-
po. Levanta-se então um rapaz
e diz:

- Senhor professor, eu sou
mais velho que o tempo!

- O quê? Isso não pode ser.
- Pode sim, senhor professor!

É que os meus pais dizem que
eu nasci antes do tempo.

2. - A minha mulher é um caso
sério. Quer ver tudo o que
compro!

-Isso não é nada. Pior é a
minha, quer comprar tudo
quanto vê.

3. – O meu avô é tão impor-
tante que todos lhe chamam
Excelência – dizia o neto de um
embaixador.

O sobrinho de um cardeal,
diz:

- Isso não é nada. O meu tio é
tão ilustre que todos lhe cha-
mam Eminência.

Diz um outro:
- Olha, que grande coisa! O

meu pai é tão gordo que quan-
do passa na rua, toda a gente
exclama: “Meu Deus! Meu
Deus!”.

4. – Senhor doutor, há cinco
minutos que me mandou dei-
tar a língua de fora e nem se-
quer para ela olhou!...

- Não faz diferença, minha
senhora. Queria cinco minutos
de silêncio para poder escrever
a receita.

Jovens da comunidade
Martinho

8 anos

Jesus, tu me deste bons pais.
Eu te agradeço. Porque eu
tenho uma família. Meus pais
estão juntos. Eles me amam.
Faz que a minha irmã não fique
doente e que meus pais não se
separem.

Patrícia
8 anos

Gosto do meu irmão e da
minha irmã. Faz para que
sejamos sempre juntos na
minha família. Protege meu pai,
minha mãe e minha avó. Da
bom dia a meu avô que está
junto de ti.

Compromisso aos jovens
“Não basta debater os pro-

blemas; para fazer o bem é
preciso pôr-se a caminho” afir-
mou o Papa João Paulo II no
encontro de jovens suíços que
se realizou em Berna, nos dias
5 e 6 de Junho, sob o lema “Le-
vanta-te”.

O lema foi escolhido da pas-
sagem do Evangelho de S.
Lucas, recordando a ordem de
Jesus ao filho (morto) da viúva
de Naim.

João Paulo II dirigiu-se aos
jovens reunidos em Berna,
afirmando que “o cristianismo
é uma pessoa, uma presença,
um rosto; é Jesus que dá sen-
tido pleno à vida do homem”.

Aos jovens o Papa recomen-
dou que não tenham medo de
se encontrarem com Cristo; e
apresentou-lhes a sua expe-
riência pessoal:

“Tal como vós, eu também
tive vinte anos. Gostava de
desporto, de ski, de teatro.
Estudava e trabalhava. Tinha
sonhos e preocupações. No
decurso desses anos já dis-
tantes, quando a minha terra
natal foi devastada pela Guerra
e depois por um regime tota-
litário, eu procurei o sentido

que queria dar à minha vida.
Encontrei-o, seguindo o Se-
nhor Jesus”.

Aos jovens que procuram um
sentido para a sua vida, João
Paulo II aconselhou uma ati-

tude: “cultivar a difícil disci-
plina da escuta”, que permitirá
ouvir o projecto de Deus e “des-
cobrir a vocação”.

Esta pode concretizar-se em
diversas opções; entre elas, a
vida de consagração, “sem
medo”, porque “a generosi-
dade de Deus não tem limites”.

Depois de apelar à coragem
e à escuta, o Papa lançou aos
jovens um terceiro desafio: a
acção. Disse o Papa: “No come-
ço do terceiro milénio, vós,
jovens, estais chamados a pro-
clamar o Evangelho e a teste-
munhá-lo nas vossas vidas. A
Igreja precisa da vossa energia
e do vosso entusiasmo”.
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O CULTO DA IRRESPONSABILIDADE

“Impossivel resistir... a ten-
tação e mais forte do que eu”

1 - Simulacro de justiça -
exemplo da irresponsabili-
dade

Há já algum tempo, um rico
farmacêutico herdeiro X... foi
declarado culpado pelo Tribu-
nal, por ter relações sexuais
com a enteada, de 14 anos.

O Juiz condenou-o a uma
pena de prisão “prorrogada”,
quer dizer que a execução da
pena é suspendida até novo
delito - ou melhor: se o incul-
pado tiver juizinho e não reci-
divar durante um certo tempo
(cinco anos, penso eu?) não
cumpre a pena - é anulada. O
juiz impôs-lhe ainda que se
submetesse a um tratamento
para reduzir o nível de tes-
tosterone.

Na exposição dos motivos do
julgamento, o juiz arguiu que
“certos homens produzem
mais hormonas masculinas do
que outros, o que tem por efeito
aumentar as necessidades
sexuais e diminuir a resistência
contra as tentações”.

Como explicar que a grande
maioria dos homens, com ele-
vado nível de testosterone não
comete delitos sexuais?

Este argumento do juiz é um
exemplo flagrante dum racio-
cínio falacioso e diria mesmo
vicioso, pela impunidade que
manifesta no julgamento e pela
cumplicidade com o acusado
que o povo simples, no seu
elementar bom senso mesmo
sem estudos de direito, con-
dena sem condições a uma forte
pena e denuncia tal processo
como sendo um simulacro de
justiça, não apenas quanto ao
crime em si, mas também
quanto à gravidade das suas
consequências.

2 - O tabagismo - um exem-
plo do culto da irresponsa-
bilidade “É mais forte do que
eu” (dirá alguém); “sou
incapaz de re-sistir”...

Esta frase remete em causa o
valor intrínseco da vontade,
única qualidade que faz a di-
ferença entre o homem e a bes-
ta. Esta frase exprime o culto da

Manuel Louro

irresponsabilidade que faz do
ser humano um organismo
manipulado pelas forças bioló-
gicas e sociais, pressupondo
simultaneamente que os delin-
quentes são “doentes”, portan-
to incapazes de responder pelos
próprios actos dos quais são
realmente responsáveis e cul-
pados.

Na maior parte dos casos fala-
se da “dependência” do tabaco,
de que os fumadores são inca-
pazes de se libertar; e, portanto,
sabemos que a maior parte
deles não necessita de cura de
desintoxicação.

Se houvesse verdadeiramen-
te “dependência”, como teriam
sido capazes tantos e tantas de
deixar de fumar? Eu próprio
posso testemunha-lo (e em toda
a modéstia o digo) que, tendo
fumado charutos, cachimbo e
cigarros durante 40 anos, um
dia disse para comigo: Acabou,
nem mais um! E já lá vão sete
anos!

A dependência não é, por
definição, o estado de subju-
gação dum indivíduo a maus
hábitos que lhe fazem perder o
controlo dos seus actos, sem
poderem libertar-se pelos seus
próprios meios?

Quantas tentativas inúteis
para deixar de fumar!... Porque
o culto do ambiente de irres-
ponsabilidade os convenceu
de que todo o esforço era inútil.
Certo que o problema do “des-
mame” do tabaco é doloroso
(há quem diga, não sei se

Freud, que fumar é uma retro-
gradação à vida de bebé, no
que o cigarro, no subconscien-
te do adulto, substitui a chu-
cha...) - as dificuldades da “a-
blactação”, dizia, podem tornar
difícil o combate contra o taba-
co... mas não há ninguém que,
SE QUISER, não possa ganhar
o combate.

O tabagismo é um hâbito
que “depende” sô,ente de
quem fuma de mais nada.

3 - A Cólera e a violência
que a irresponsabilidade
justifica “A mostrada subiu-
me ao nariz” e foi mais forte
do que eu... cai num cólera
terrível.

Dizer que a cólera é mais
forte que a vontade humana,
não tem sentido nem justifi-
cação. A agressividade não é
um fenómeno biológico inevi-
tável, mas uma estratégia a que
se recorre quando se está em
cólera.

Um homem mostra que é
homem quando bate na mu-
lher e educa os filhos a ponta-
pés? Não, não é homem - é um
medroso (mesmo da própria
sombra)... porque quando se
apresenta diante dele um...
verdadeiro homem, forte e
grande, que é capaz de lhe
replicar com a autoridade dum
bom pontapé no... o batedor de
mulheres e de crianças baixa
pavilhão, tem medo; ali a ten-
tação deixou de ser mais forte
do que ele... encontrou final-
mente alguém mais forte do
que a sua cólera, que lhe pro-

vou que não é quem abusa da
suposta cólera e violência física
para com os mais fracos (mu-
lher e os filhos) que é forte, mas
sim aquele que é capaz de se
dominar, sem a oposição do
medo de alguém mais forte.

4 - Toxicomania, álcool... A
que a irresponsabilidade con-
duz

O álcool e as drogas não têm
o poder de aniquilar a vontade.

Em geral, pensa-se que as
drogas e o álcool conduzem
indefectivelmente ao aumento
progressivo da dose, até se
perder todo o controlo.. Esta
crença é contradita por grande
número de pessoas que deci-
diram abandonar completa-
mente de fumar após terem
tudo experimentado - drogas e
anexos. Há milhões de pessoas
(e eu conheço algumas invete-
radas..) que renunciaram à
droga e ao álcool, sem necessi-
tarem da cura de desintoxi-
cação.

Os toxicómanos em estado de
“dependência” que renunciam
e recomeçam, são os vencidos
na luta, antes de começarem o
combate.

Não quero dizer que se de-
vem deixar de lado, à sua sorte,
as pessoas que necessitam de
ajuda para poderem sair do
impasse - renunciar aos hábitos
mais perniciosos; mas o pri-
meiro passo para a cura consis-
te em ajudá-los a convencerem-
se de que têm dentro deles o

poder de se ajudarem a si pró-
prios - não há maior poder do
que a vontade.

Continuaremos a perde a
guerra contra a droga até ser-
mos capazes de compreender
que a dependência não é um
problema médico - é um pro-
blema da vontade. Tornamo-
nos aquilo que escolhemos -
ser-se dependente é uma es-
colha.

A medicação dos “depen-
dentes”... Chegou já tão longe
que se fala de “jogadores com-
pulsivos”... e de “dependentes”
das relações extra conjugais!

Estou convencido de que o
tratamento mais eficaz que
podemos oferecer-nos uns aos
outros, é de considerarmos as
pessoas como seres moralmen-
te responsáveis. Quando al-
guém disser - “a tentação é
mais forte do que eu”, não
acreditemos; o melhor que
podemos fazer é dizer-lhe isto
mesmo - NÃO ACREDITO.

Hoje a instrução e educação
tocam em tudo, excepto no
essencial, que é a educação da
vontade.

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
‡

quarta-feira
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

Conservação de energia - Climatização e Aquecimento

Venham ver
ou visitem o nosso sítio web : www.synergiefuture.com

GRANDE
LIQUIDAÇÃO

6816 boul. St. Laurent, Montreal
762-1697

Sistemas de ar

condicionado,

termopompas,

lareiras, cheminés

A família Scally decidiu oferecer
um sistema por 995.00$ (taxas e

instalação não incluidas).
Porque NÓS somos a competição!

AS DEZ FÓRMULAS DA MODA

Continação no próximo jornal

Vária

Pequenos
anúncios

284 - 1813Leia
A Voz

de Portugal

o seu jornal
à

quarta-feira

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício
Amor: Tente demonstrar com maior intensidade os
sentimentos que nutre pela pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Possível descontrolo dos intestinos.
Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns

problemas financeiros, mas tudo se resolverá.
Número da Sorte: 12
Números da Semana: 4, 17, 25, 33, 2, 23

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória
Amor: Não perca demasiado tempo a perguntar “o
porquê?” dos seus sentimentos, mergulhe de cabeça.
Saúde: Tudo correrá dentro da normalidade.
Dinheiro: Não deixe escarpar uma boa proposta

financeira que lhe irá ser feita brevemente.
Número da Sorte: 45
Números da Semana: 1, 6, 11, 19, 22, 30.

GÉMEOS (21 de Maio - 22 de Julho)
Carta da Semana: A Força, que significa Domínio.
Amor: Os ciúmes excessivos são prejudiciais para o bom
entendimento entre os casais.
Saúde: A saúde está em plena forma
Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da sua vida

neste momento.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: O Papa que significa Sabedoria
Amor: Não queira ser sempre o centro das atenções da
pessoa que tem a seu lado.
Saúde: A sua alimentação deverá ser um pouco mais
equilibrada.

Dinheiro: Procure um projecto mais credível para que não saia
prejudicado.
Número da Sorte: 5
Números da Semana: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço.
Amor: O diálogo é um dos aspectos mais importantes
para que uma relação dê certo.
Saúde: Cuide mais da sua saúde.
Dinheiro: Momento pouco oportuno, para gastos

supérfluos.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Maturidade.
Amor: A sua família precisa da sua presença, não lhes
falte.
Saúde: Possível desequilíbrio emocional.

Dinheiro: A sua estabilidade financeira, está dependente do seu
esforço profissional.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Falsidade.
Amor: Se der ouvidos ao que terceiros dizem poderá
ter de enfrentar alguns problemas na sua relação.
Saúde: Tendências depressivas.
Dinheiro: Não gaste mais do que realmente pode.

Número da Sorte: 52
Números da Semana: 9, 14, 20, 33, 39, 49.

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão.

Amor: Uma discussão poderá abalar o seu estado de
espírito.
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Poderá ter de enfrentar um período de crise,
previna-se.

Número da Sorte: 29
Números da Semana: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: O Sol, que significa Protecção.
Amor: Não seja tão possessivo, dê espaço ao seu
parceiro
Saúde: Poderá ter problemas de digestão.
Dinheiro: Fique atento, poderão surgir oportunidade

de melhorar financeiramente.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

CAPRICÓRNIO (22 de Dezembro - 19 de Janeiro)
Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Saiba ouvir o seu companheiro, por vezes temos
de dar o braço a torcer.
Saúde: Estável e sem preocupações .
Dinheiro: Precisa de alegrar o seu lar, remodele a sua
casa.

Número da Sorte: 1
Números da Semana: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

AQUÁRIO (20 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa
Viagem.
Amor: Reflicta sobre o seu relacionamento.
Saúde: Esforce-se para manter um corpo saudável
Dinheiro: Aposte numa longa viagem

Número da Sorte: 34
Números da Semana: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Respeito.

Amor: Fase propicia para assumir um compromisso
Saúde: Não abuse das bebidas alcoólicas
Dinheiro: Surpresas na área financeira, faça apostas.
Número da Sorte: 50
Números da Semana: 3, 7, 11, 15, 29, 47.

A dieta da Herbalife
“Perca peso agora - Pergun-

te-me como”: Quem não viu,
uma vez que fosse, um anúncio
da Herbalife? A empresa norte-
americana que mais factura no
mundo depois da  Microsoft
sempre teve sucesso em Portu-
gal e voltou, este ano, a atacar
o nosso mercado.

Adaptando-se aos novos tem-
pos e novas tendências, a Her-
balife fala cada vez mais de
nutrição celular, alimentação
saudável e da necessidade de
exercício físico.

Mas a filosofia de base man-
tém-se: substituem-se refei-
ções por batidos especiais e
tomam-se cápsulas de vita-
minas, fibras e minerais e/ou
suplementos que estimulam o
metabolismo. Existem vários
programas, consoante o peso
que se deseja perder, a partir
de cem euros por mês.

Menu-tipo:

PEQUENO-ALMOÇO:
Duas colheres de Fórmula

um (batido) em água, sumo ou
leite magro; uma maçã, uma
banana ou uma pêra

MEIO DA MANHÃ:
Uma peça de fruta ou um

iogurte magro

ALMOÇO:
Pode escolher-se a refeição,

evitando gorduras; tomam-se
duas cápsulas de Fórmula 2
(suplemento vitamínico) meia-
hora antes

LANCHE:
Uma peça de fruta ou um io-

gurte magro

JANTAR:
Duas cápsulas de Fórmula 2

meia-hora antes da refeição;
duas colheres de Fórmula I
(batido) em água, sumo ou leite
magro; uma maçã ou uma pêra

Palavra de nutricionista

Não é conhecida a compo-
sição dos batidos que substi-
tuem as refeições mas estas
dietas têm, regra geral, pro-
teínas em demasia.

Possuem também as mesmas
calorias que um prato de dieta,
como um peixe cozido cour le-
gumes e uma batata. Por certo
saberá melhor às pessoas co-
mer o peixe...

Além disso não há mudança
nos hábitos alimentares. Finda
a dieta, volta-se a comer nor-
malmente - e a engordar.

Leia
A Voz de Portugal

o
seu

jornal
‡

quarta-feira
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Importateur Distributeur

 4833 Jean-Talon est  (514) 727-6293

CÉRAMIQUES SOLANO
ESPECIAL DA SEMANA

Cerâmicas para muros e chão
6 X 8”
8 X 8”
8 X 10”
10 X 10”
12 X 12”
13 X 13”

= 0,50 $
= 0,79 $
= 0,99 $
= 0.99 $
= 0.99 $
= 1.49 $

Fomato:

Venha depressa, quantidade limitada

Desporto

Celebração do centésimo nono
aniversário da Quiroprática

A Quiroprática é uma profissão universitária, para o
equilíbrio do sistema nervoso. Trata-se de trata-

mentos pessoais para uma utilização natural
da saúde.Tratamentos intensivos

de correcção e de prevenção.

Tratamentos familiares, gravidez, crianças...
Está cansado de procurar uma maneira natural para remediar os seus

problemas de saúde? Sofre de dores de cabeça, lumbago, ciática, gripes
frequentes, dificuldade em dormir, epasmos, respiração difícil, dores no

pescoço, dores e inflamações crónicas nos tendões, má digestão, otites...
ou simplesmente sente-se cansado sem razão..

Várias pessoas cansadas de procurar alívio pelos meios tradicionais,
procuraram a quiroprática e encontraram as soluções que procuravam.

Para sublinhar o primeiro tratamento quiroprático de 18 de
Setembro de 1895 o Centro Quiroprático da Saúde Vertebral,

oferecerá a cada novo cliente:
Um primeiro tratamento quiroprático :
30 dólares (valor de $120) incluindo :

Consulta com o Dr. Pitre
Exame completo quiroprático-radiografias necessárias
Relatório na consulta seguinte; recomendações para

o ajudar a atingir uma melhor saúde.
Esta oferta termina a 24 de Setembro de 2004

Centro Quiroprático da Saúde Vertebral
7229 rue de St-Denis (perto do Metro Jean Talon em Montreal)

Não hesite em consultar o sítio internet

www.chiropratique.ca.tc  chiropratique@ca.tc  (514) 274-2415

Dr. Jasmin R. Pitre
chiropraticien

Show Camaleão Artista:
Grupo Capoeira Brasileira
Data:
10 e 11 de setembro 2004
Hora:
20:30
Lugar:
Kola Note, 5240 Ave. Parc
Info: 
http://www.showcameleon.com~
(514) 274-9339
Precio: 15$ em avance, 20$ na porta

Este fim de semana não percam o último show dos
capoeiristas de rua no Kola Note.

O grupo de Capoeira Brasileira de Montreal vai
juntar-se com 5 mestres do Brasil para fazer un show
espectacular.

O show inclui música, dansa, fantasias de vário
cores e claro rodas.

Vocês vão poder assistir aos maiores mestres que
estiveram em Montreal. O cordão vermelho identifica
os mestres, mais acho que só vendo-os mover vai ser
suficente para adivinhar quem é mestre.

A agilidade e rapidez do jogo não se pode camuflar.

A historia da capoeira nasceu do facto que os
escravos negros praticavam a luta escondendo-se
atrás de uma dança. Uma forma de camuflagem como
aquela do camaleão permitiu que essa arte (ilegal até
os anos 1930) permaneça hoje em dia.

 Misturando música, dansa e canto, a capoeira
evolucionou e viajou até oas quatro cantos do mundo
até chegar a Montreal.

Julien Thomet
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Guia do Consumidor
CÂMBIO  DO  DÓLAR

CANADIANO

EM PORTUGAL

EM  07-09-2004

1EURO=1.5679Cd

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est            273-9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 987-7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   849-8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 849-1153

LISBOA
355 Rachel Est 844-3054

TAGUS
4289 St-Laurent 844-3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   849-6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    842-8077

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

672-4687
CASAMENTOS
BOUTIQUE LISBONNE

4083 Boul. St-Laurent                      844-
8738

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   849-2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 987-0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent             232-
3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         499-1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 843-3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 272-5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                 385-1484 e 3 8 5-3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio            844-6212

FOTÓGRAFOS
PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent             845-5335

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: (514) 277-7778

(514) 862-2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval    (514) 595-1500
Víctor Marques                               (514) 570-9857

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ambulância 842-4242
Clínica Portuguesa Luso 849-2391
Polícia 9-1-1
Bombeiros 872-1212
Hospital Hôtel-Dieu 844-0161
Hospital Royal Victoria 842-1231
Hospital Ste-Justine 345-4931
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc 842-6141
Hospital de Montreal
para Crianças 934-4400
Serviço de Auxílio aos
Emigrantes(SANQi) 842-6891
Sun Youth,
 Serviços de Urgência 842-6822

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

IGREJAS
Igreja Baptista Portuguesa 484-3795
Igreja Católica de Santa Cruz                844-1011
Igreja N. S. de Fátima de Laval            687-4035
Assembleia de Deus 583-0031
Centro Cristão da Família              376-3210
Igreja Nova Unção              593-9950
Igreja Cristã Vitoriosa 525-9575

RÁDIO E TELEVISÃO
Rádio Centre-Ville 495-2597
Rádio CFMB 483-2362
Radio Clube Portugal              849-9901

Consulado
Geral

de Portugal

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

Tel.: (514) 499-0359

HORÁRIO DE ABERTURA

Segundas, Terças, Quintas: e Sextas
 9 às 12:30 horas

Quartas
9 às  12:30 e das 14  às 17 horas

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  845-5804

IGREJAS
IGREJA CRISTÃ VITORIOSA
Para mais informações:
www3.sympatico.ca/igreja.vitoriosa

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.. (514) 484-3795

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo 376-3210

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

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert 271-6452

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec (450) 669-7467

MÓVEIS
ARCA

4117 St-Laurent              842-0591

MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent             845-6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         843-5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent    (514) 985-2411

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

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 288-3019

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este               288-2082

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716
RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                     593-6649
Dominique            842-6420

RESTAURANTES
CANTINHO
3204 JARRY E               729-9494

CASA VINHO
3750 MASSON               721-8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.               844-4588

LA GRILLE PORTUGAISE
8616 Chaumont, Anjou               351-7444

SOLMAR
111 St-Paul E               861-4562

TASCA
172 Duluth E               987-1530

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent 845-1520

UM SERVIÇO DO

(514) 287-3370

Pequenos anúncios
284 - 1813

Faça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

Importadores de frutas e legumes
Fornecemos: •restaurantes  •hotéis  •mercearias

•hospitais  •"dépanneurs"  •crèches  •etc...

Compre 10 baldos de mosto Galo (20 l)
Nos oferecemos 1 de graça

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel •Palomino

•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

LES ALIMENTS C. MARTINS

123, Villeneuve Este
(entre Coloniale  e de Bullion)

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

ELAS AÍ ESTÃO !!!
As famosas uvas da Califórnia e de

Ontário.

Temos também todo o equipamento
para fazer o seu vinho!

Export Depot
Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
1619 Transcanada, Dorval, Qc Tel.: (514) 421-1655

DESDE $599

DESDE $149

Melhor Marca, Melhores PreÁos
PRE«OS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO

* UM POR FAMÍLIA

DESDE $649

TAPIS RENAISSANCE
7129 Boul. St-Michel                                 725-2626

SATÉLITES
LUMAR ELÉCTRONICA
612 Meloche, Dorval                                  947-1479

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

Fax: 844-6283

VESTUÁRIO DE CRIANÇA
BOUTIQUE MADAME MONTREAL
4276  St-Laurent      843-7282

Preso fabricava
aguardente para
abastecer toda
a cadeia

Descoberta Busca efectuada
no Estabelecimento Prisional
de Lisboa revelou alambique e
mais de 50 litros de aguardente
“Químico” tinha sido detido por
falsificação de Vinho do Porto -
Um circuito de produção e
distribuição de aguardente
que funcionava no interior do
Estabelecimento Prisional de
Lisboa (EPL) e era suspos-
tamente dirigido por um preso
preventivo, foi descoberto pelos
serviços prisionais. Cascas de

fruta, pão e um sistema arte-
sanal, permitiam produzir ál-
cool suficiente para abastecer
toda a prisão. Cerca de 50 litros
da bebida foram apreendidos
durante uma busca motivada
pelo facto de, nos últimos tem-
pos, muitos dos detidos virem
apresentando sinais frequentes
de embriaguês.Aparentemen-
te, o responsável pelo processo
de fabrico é considerado um
dos “químicos” mais experien-
tes na produção de vinho a
martelo em Portugal. Indiciado
num grande processo por falsi-
ficação de Vinho do Porto e
actualmente a aguardar o de-
senrolar das investigações em
prisão preventiva, o suspeito
dedicava-se a fabricar a aguar-
dente na própria cela.

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
‡

quarta-feira
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Serviços &  negócios
PRECISA-SE

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e
oper·rio com experiÍncia em
m·quina de dobrar aÁo.

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

(514) 708-3207

Oper·rios c/ o mÌnimo de 5 anos de
exp. em ìpavÈ-uniî e muros de apoio.
Bom sal·rio. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

Paisagistas c/exp. em ìpavÈ uniî,
asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Sal·rio baseado na experiÍncia.
Contactar contra-mestre.

António Cabral
(450) 963-3462

Padeiro ou pasteleiro a tempo
inteiro.

Tel. (514)272-0362

NOVO ROSEMONT- Bom duplex
Ocup. dupla. Junho.PreÁo reduzido

ST-MICHEL 8 plex bem situado.
Grandes apartamentos

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

Arlindo (Alain) Velosa

ST-MICHEL
8x4Ω renovados,bom sÌtio
Rendimento $36.300.

Preço : $339.000  neg.

DU CARTIER-VILLERAY
7170  St-Laurent

Avaliação gratuita

72  CASAS  VENDIDAS  EM  2003

VENDID
A

VILLERAY

Duplex 2x5Ω + ìBachelorî.
Esquina de rua, terraÁo e
garagem. Impec·vel.

AHUNTSIC

ìCottageî em sector
procurado, com 4 qtos
fechados, lareira, cave
bem terminada, solarium.

$229.000.

VENDE-SE
 Padaria no Plateau

Sector procurado, esquina de rua,
com  mais de 25 anos de existÍncia.

PreÁo para venda r·pida:

$24.000.
NOVID

ADE

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS   AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

VENDID
A

EXPERIENCE
Hall of Fame
Club 100%OR

ST-MICHEL Duplex, cave termi-
nada, venda r·pida. $199.000.

Companhia na ind ṡtria de mÛveis
procura empregados para o seu
departamento de expediÁ„o, e
empregados com experiÍncia com
serras elÈctricas.

Os candidatos interes-
sados devem apresentar-

-se no 8965, Pascal
Gagnon, em St-Leonard,

entre as 9h – 17h.

Cozinheiro, empregado de mesa e
pessoa para lavar louÁa, com
experiÍncia. Restaurante Italiano de
alta qualidade.
540, Boul. Marie-Victorin, em
Boucherville.

Tel. : (450) 641-2277

RTD Transport
Uma oportunidade de carreira
para motoristas sÈrios, nos
Estados Unidos da AmÈrica, no
nordeste, no mÈdio-oeste, no
sudeste e nos E.U.A centrais.
Muito bom sal·rio.

Por favor chame Tony,
no 514.685.0409

Empregadas para trabalho de
costureira no local domÈstico e no
local da companhia. MÌnimo de 10
anos de experiÍncia.

Contactar Maria
(514) 948-2068

Procuramos sapateiro para consertos
e para sapatos feitos por medida. 2
anos de experiÍncia. Tempo inteiro,
40 horas/semana, boas condiÁıes
de trabalho.

Contactar Michel
Tel. (514) 521-0855

DIVERSOS

Oferece-se cursos de assistente
ou secret·ria dent·ria. Facilidades
de pagamento.

Olga : 582-1771

Linda,

de la main aux

cartes
Vidente com dons naturais. Resolve
os seus problemas sem voodoo.

Rosa
Tel.: (514) 278-3956

ALUGA-SE

ST-MICHEL - Bom duplex,
possibilidade de bachelor,
renovaÁ„o de qualidade
$239.500

VILLERAY ñ Duplex, casa,
bachelor, cave, estacionamento.
Todo renovado.
$299.00

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

VENDID
A

VENDID
A

VENDID
A

VENDID
A

Homem FrancÍs, idoso, reformado,
sozinho, antigo salsicheiro, procura
pequeno apartamento em casa
privada de casal idoso ñ pessoas
sinceras, trabalhadoras, ...
- situado em andar baixo, tranquilo,
perto de tudo.

Em margem (banlieu) de
Montreal de preferência.
Preço razoável. Gosta de

jardinar.

Tem excelente
referências.

Tel.: (514) 337-3147, ou
escreva para o Jornal,

com cf #12169.

Procuramos ìbusboyî, tempo inteiro
ou parcial, e cozinheiro especialista
em cozinha italiana fina.

Tel. (514) 747-7809

5 1/2 com bachelor, lareira, garagem
duble, estacionamento, quintal. Perto
do metro Cadillac.ReferÍncias
requeridas.Contactar Albano S·

Dia (514) 845-3291
Noite (450) 654-3904

Excursão a Ottawa, no dia
12 de Setembro.

TambÈm, no dia 26 de Setembro,
colheita das maÁ„s e Nossa Sra. de
Lurdes, em Rigaud.

Contacte a Sra. Beatriz
Tel. (514) 286-1972

Fazem-se transferÍncias de
sistemas de cassetes vÌdeo para
Portugal e vice-versa. TambÈm
vendemos transformadores para
Portugal.

A.B.C. Electronics
4116, Boul. St-Laurent

844-2461
Fax : 844-5689

Sr. Tanou

Vidente celebre

Tem problemas sentimentais, familiares ou profissionais?
Faça confiança o Sr. Tanou.

Resolve todos os seus problemas,até os casos mais
desesperados. Obtém resultados onde os

outros não conseguem; namores, jogo, impotência sexual,
exames, mau-olhado, protecção contra os perigos ...

Resultado garantido a 100%, em 3 dias (completa discrição) !
Pagamento só depois de ver o resultado!

Tel.: (514) 933-0719 - Metro Atwater

PRECISA-SE

Paisagistas com ou sem experiÍncia em
trabalhos de muros em pedra, cimento,

ìpavÈ-uniî, relva e plantaÁıes.
Sal·rio segundo experiÍncia

(514) 382-3041
(514) 813-9196

Sr. Diawara
Grande vidente

Resolve todos os seus problemas, até os casos
mais desesperados. Regresso imediato e

definitivo da pessoa amada. Sorte com namores,
negócios, fidelidade,... Protecção.

Resultado garantido a 100%
Tel.: (514) 965-1476

Professor Moutaga
Tem problemas sentimentais, familiares ou

profissionais? FaÁa confianÁa no Professor Moutaga.
Resolve os seus problemas, atÈ os casos mais

desesperados. ObtÈm resultados onde os outros n„o
conseguem; namores, jogo, impotÍncia sexual, exames,
mau-olhado, protecÁ„o contra os perigos ... Resultado
garantido a 100%! Pague sÛ depois de ver o resultado!

Tel.: (514) 489-5618 - Metro Vendome

LE GROUPE EXCLUSIF

Procura empregados para colocaÁ„o de
ìpavÈ-uniî e para trabalho geral, com

experiÍncia. Bom sal·rio.

Tel. (514) 881-0764

Cede-se espaÁo em contentor, para
Caldas da Rainha, com saÌda no dia
1 de Outubro.
Tel. (514) 376-0504, depois
das 18h00.

Cozinheiro e ajudantes cozinheiros
para cozinha portuguesa, empregados
de mesa. Restaurante PortuguÍs em
Lasalle.

“Le St-Honoré”
Contactar Tony ou Lucas

Tel. (514) 364-7272

Mulher para fazer limpeza. Com
referÍncias.

Não telefonar ao sábado.
Tel. (514) 278-4317

Agente de viagens, com ou sem
experiÍncia. Falar PortuguÍs,
FrancÍs e InglÍs.

Mande o seu Curriculum
Vitae para o jornal, com

c.f. Agente Viagens.

Apartamento, 5 1/2 situado no 5245
St-Urbain, em Montreal.

Tel. (514) 271-1792

Ensina-se o ponto de arraiolos.
PrÛximo curso em Setembro.

Tel. (450) 668-2964

10o Ano de Saudade
António Luis Ourique

Faleceu em 9 de Setembro de 1994

Esposa, filhas e filho, familiares e
amigos recordam com profunda sau-
dade o seu ente querido.

Participam que será celebrada
missa pelo seu eterno descanso, no
dia 9 de Setembro de 2004, pelas
18h30, na missão Santa Cruz,
situada no 60, rua Rachel Oeste.

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

Empregados para montagem e
instalaÁ„o de rampas e escadas

em alumÌnio. Os candidatos
interessados podem apresentar-se

no 8975, Pascal Gagnon, ou

Contacte Enza
ou Tony:

Tel. (514) 327-2200

Mulher de limpeza, em Dollard des
Ormeaux.

Tel. (514) 684-6208

Procuramos empregada de balc„o
que fala francÍs, a tempo parcial,
para a ìPastelaria Forcierî

Tel. (514) 382-2143

Mulher de limpeza, 4 horas ñ de 2 em
2 semanas. Em CÙte-des-Neiges.

Tel. (514) 489-0102

Mulher para fazer limpeza, que saiba
cozinhar e que goste de crianÁas.
Segunda, quarta e sexta-feira, 5 horas
/ dia. ReferÍncias sÈrias. Na Van
Horne.

Contacte Isabelle,
de dia

(514) 212-4924,
ou

de noite
(514) 738-7621.

DU CARTIER INC

Inês Voltz
Agent immobilier AffiliÈ

Courtier Immobilier AgrÈe

Esc : (514) 731-7575
Correio electrÛnico : ivoltz@sympatico.ca

Rosemont ñ Parc
Angus

Grande condo,
1100 pc, com 2

quartos, garagem
e grande terraÁo.

$278.000
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Desporto
Mundial 2006
Letónia-Portugal, 0-2:
Primeiro jogou a equipa e só depois os artistas

Letónia-Portugal, 0-2:
Primeiro jogou a equipa e só
depois os artistas

Foi um jogo de paciência,
que Portugal controlou no
seu todo. Jogou forte como
equipa e chegou à vitória
através dos artistas

A primeira resposta à questão
de saber como reagiria a Selec-
ção Nacional nas ausências de
Figo, Rui Costa e Fernando
Couto está dada. No curto rel-
vado do Estádio Skonto, em
Riga, ante uma Letónia mo-
tivada pelo brilharete da pre-
sença no Euro’2004 e que partia
com ambições para o apura-
mento do Mundial’2006, Portu-
gal conseguiu um resultado e
uma exibição que parecem dar
garantias aos mais temerosos.

Não foi um jogo bonito ou
brilhante. Mas o segredo de
Portugal esteve aí: soube adap-
tar-se às condições e ao adver-
sário, assumiu o comando do
jogo e teve paciência para bus-
car os espaços e tempo em que
lhe fosse possível chegar à área
contrária e marcar.

Consistência
A chave de todo o jogo foi a

consistência da Selecção. Sco-
lari não apresentou nenhuma
surpresa no onze, com o triân-
gulo formado por Costinha,
Maniche e Deco a procurar
controlar todo o meio-campo,
com Cristiano Ronaldo e Si-
mão em busca dos espaços nas
laterais da defesa contrária. A
resposta da Letónia também foi

a esperada: os únicos trunfos
eram a velocidade e os lan-
çamentos em profundidade
para Verpakovskis e Rubins,
mas com uma ou duas excep-
ções a defesa comandada por
Ricardo Carvalho houve-se
bem com o assunto.

O primeiro assomo de Portu-
gal junto da área contrária
acabou por terminar com um
erro do árbitro. Pauleta foi
agarrado pela camisola por
Isakovs, mas o juiz inglês disse,
por gestos, que foi “mergulho”.
Instantes depois, Costinha
travou o contra-ataque da

Letónia e na primeira falta co-
metida foi castigado com o
amarelo.

Portugal não se apoquentou
com os dois incendentes e aos
15' Simão teve no pé esquerdo
a primeira grande oportuni-
dade de golo, mas foi desas-
trado no remate. Depois houve
um período em que Pauleta,
Cristiano Ronaldo e de novo
Pauleta procuraram o remate
ou os lances de um para um
sem sucesso.

Paciência
A meio da primeira parte os

portugueses confirmaram que
seria através de um jogo pa-
ciente que poderiam quebrar a
dupla barreira defensiva da
Letónia. Até ao intervalo não
ficou mais nada para o registo,
a não ser os primeiros sinais de
alguma impotência da equipa
da casa à facilidade com que os
portugueses controlavam a
bola e a faziam circular.

Colectivamente, a questão
parecia resolvida. Restava es-
perar que surgisse a mais-valia
individual de algum dos joga-
dores portugueses para que a
vitória se tornasse possível. E
isso aconteceu em dois minutos
de magia, com Cristiano Ro-
naldo a mostrar ao público de
Riga que tinha razão quando o
elegeu, à chegada, como a
figura da equipa lusitana.

Aos 68', Maniche centrou
para a área, Jorge Andrade fez
o primeiro remate para as per-
nas de um defesa e Cristiano
Ronaldo aproveitou o ressalto
para rematar de pé esquerdo e
entregar-se aos abraços dos
companheiros. Os poucos por-
tugueses presentes no estádio
ainda festejavam o primeiro
golo e já estavam a gritar o
segundo. Cristiano Ronaldo
passou o defesa-esquerdo e
centrou para a cabeça de Pau-
leta, que assim cumpriu o que
prometera na véspera: marcar
um golo depois da má cam-
panha individual no Euro’2004.

Quase de imediato temeu—
se que a Letónia, além de per-
der o jogo, também perdesse a
cabeça com o mau perder. O
seu treinador foi expulso por
palavras dirigidas ao quarto
árbitro a seguir ao golo de Pau-
leta e nos minutos seguintes
uma série de entradas a doer
dos jogadores da casa tiveram

de ser reprimidas pelo árbitro
com um cartão amarelo.

Nos 20' finais, Portugal teve
mesmo oportunidade para au-
mentar a vantagem em duas ou
três situações de contra-ataque
com superioridade numérica,
mas a pontaria de Pauleta e
especialmente Boa Morte não
foi a melhor.

Sem saber ainda do empate
da Rússia, em casa, frente à
Eslováquia, Portugal come-
çava da melhor forma a cam-
panha do Mundial-2006. É ver-
dade que os históricos fazem
falta, é verdade que a pressão
sobre este grupo é enorme, mas
também é verdade que ontem,
num teste importantíssimo, o

conjunto e as individualidades
souberam responder à altura
das exigências e prometer aos
portugueses mais alegrias.

Árbitro
Graham Poll (3). Fez, em

termos gerais, um bom tra-
balho, sempre em cima dos
lances, mas cometeu um erro
que podia ter estragado tudo.
Pauleta foi derrubado na meia
lua e a Letónia podia ter ficado
só com 10 jogadores. O seu
auxiliar também errou no lan-
ce. Exagerado no cartão mos-
trado a Costinha, porque não
teve depois o mesmo critério em
duas ocasiões.

Scolari volta a ser a estrela
O seleccionador nacional as-

sume sem “fachadas” a sua
vincada personalidade. Du-
rante o treino, depois de muito
aplaudido pelas dezenas de
espectadores que viram o trei-
no, chegou-se à zona onde esta-
vam os jornalistas para pôr a
“conversa em dia”. Sempre
bem-disposto, Scolari falou do
jogo da véspera - da entrada em
cena da menina -, revelou algu-
mas peripécias das férias no
Brasil e contou anedotas de
vários géneros, todas com i-
mensa piada. No final da sessão,
Scolari não se apercebeu do
incidente já relatado. Mas,
quando saía do campo, Boa
Morte voltava atrás trazido por
Afonso de Melo e um dos nos-
sos colegas disse alto aquilo
que todos fizemos. Scolari pe-
gou na mão do atleta e mandou-
o embora, zangando-se com o
jornalista. Explicámos-lhe as
nossas razões e Felipão enten-
deu que, mesmo salvaguar-

dando a atitude do avançado
do Fulham, todos tinham des-
respeitado o princípio.

Em análise um terceiro
capitão

Pauleta e Costinha, disse-o
Scolari, vão dividir a braça-
deira de capitão da Selecção
Nacional nesta fase de apura-
mento para o Mundial’2006.
Mas o seleccionador de Portu-
gal já revelou que o conjunto
luso terá um terceiro capitão,
apesar de não ter ficado claro se
este terá o mesmo “estatuto” de
Pauleta e Costinha ou será o
suplente para assumir a missão
na ausência dos outros dois.

O assunto está a ser analisa-
do por Scolari em parceria com
todos os membros do departa-
mento técnico da Selecção,
mas garantiram-nos não ter
sido aventado ainda qualquer
nome. Apesar disso, há quem
aposte em Nuno Gomes, uma
vez que o avançado já desem-
penhou a missão em jogos.
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Desporto
Brasil isolado na frenteJosé Mourinho:

«Não sinto saudades de Portugal»
José Mourinho quer voltar a

treinar em Portugal. Diz o trei-
nador do Chelsea que, para já,
não sente saudades, mas, ainda
assim, está convicto de que há
muito para fazer no futebol
nacional e promete regressar.

«Um dia vou voltar porque
continuo a pensar que há muita
coisa a fazer no futebol portu-
guês», garante Mourinho, que
este domingo apresentou o
livro «Um ciclo de vitórias» na
Fnac do Chiado. «Quando não
faço ideia, onde também não,
mas um dia vou voltar», re-
força.

O desejo nada tem a ver com
possíveis saudades de Portu-
gal. «Não sinto saudades. Os
meus estão comigo, o ambiente

de trabalho é óptimo, o desafio
é tremendo, as diferenças cul-
turais são extremamente moti-
vadoras, estou absorvido no
meu trabalho e extremamente
contente por estar lá», conta o
treinador do Chelsea.

Sem saudades, o treinador
vai, no entanto, voltar a pisar o
Estádio do Dragão em breve.
Será, desta vez, adversário do
F.C. Porto na Liga dos Cam-
peões e, antecipando o mo-
mento, Mourinho diz apenas
que vai reencontrar «muitos
amigos», mas também deixa
entender que essa será mais
uma etapa num percurso que
se mantém ambicioso.

A vitória do Brasil sobre a
Bolívia, por 3-1, ontem à noite,
no Estádio do Morumbi, em
São Paulo, apenas confirmou o
enorme fosso que separa as
duas selecções na fase de qua-
lificação sul-americana para o
Mundial’2006. Enquanto o
“escrete” canarinho segue no
topo da tabela classificativa,
agora com 16 pontos em oito
jornadas, os bolivianos carre-
gam a pesada “lanterna ver-
melha”, com meros seis pontos
no mesmo número de jogos.

Franca favorita, numa cida-
de em que não perde há 40
anos, a selecção brasileira en-

Só fiquei por Felipão
DECO faz uma revelação

interessantíssima à revista
brasileira Isto É. Numa entre-
vista realizada em Barcelona, o
médio fala da sua entrada na
Selecção Portuguesa e na boa
relação com Scolari. E foi essa
relação, o facto de ter dado a
palavra ao seleccionador, que
evitou que abandonasse a
equipa das quinas pouco depois
da estreia.

Há pouco mais de um ano,
Deco estreava-se na Selecção
Portuguesa com um golo frente
ao Brasil. Pouco depois o mé-
dio, então ainda no FC Porto,
chegou a pensar em deixar a
equipa das quinas, desgastado
com a polémica emtorno da
sua presença.

«Vou contar uma coisa pela
primeira vez. Quando come-
çaram aquelas polémicas todas
em relação à Selecção Portu-
guesa, houve uma fase dura.
Pensei em desistir. Racioci-
nava: Não vale a pena ficar a
stressar-me, esse desgaste...O
que me segurou foi o compro-
misso com o Felipão. Tinha-lhe
dado a minha palavra e não
queria falhar.»

Rui Costa foi um dos joga-
dores amanifestar-se publi-
camente contra a presença na
Selecção de jogadores que não
fossem de origem ou natura-
lidade portuguesa, antes de
Deco ser convocado. Mas não
foi a recepção que recebeu dos
colegas que fez o médio pensar
em abandonar. Deco diz mes-
mo que não se sentiu boicotado
por Figo, Couto ou Rui Costa.
«Sinceramente nunca vi nada,
mas não posso saber se falavam
mal por trás. Nunca foi uma
relação de amizade, mas não
acho que me quisessem mal.»
Também do público a reacção
que sentiu foi mais de apoio que
o contrário. «Não foi tanto a
reacção dos portugueses, mas
as posições da imprensa. A

disputa entre Porto e Benfica
ultrapassa o futebol, é quase
uma guerra entre o norte e o
sul do País. O poder está con-
centrado em Lisboa e o Benfica
tem muita força. Isso deu uma
proporção errada ao fenóme-
no. As pesquisas mostravam
que 80 por cento das pessoas
queria-me na Selecção, mas o
Benfica não. Afinal, eu era um
jogador do Porto.» Hoje tudo é
«diferente», diz Deco. «Estou
na Selecção porque gosto e
tenho espaço para desenvolver
o meu trabalho.» Mas isso só
acontece, repete, porque Feli-
pão o segurou. «A minha rela-
ção com ele é boa mesmo. Acho
que essa cumplicidade nasceu
porque eu sempre fui muito
correcto com ele. E ele valoriza
isso.»

Amor ao Brasil e
retribuição a Portugal

Sem arrependimento por ter
optado por jogar por Portugal,
Deco confessa que houve mo-
mentos em que se sentiu frus-
trado pela falta de reconhe-
cimento no Brasil. Especial-
mente antes da qualificação
para os Jogos Olímpicos de
Sidney, em 2000. «Tinha 21
anos e estava a jogar no Porto há
ano e meio. Disputávamos a
Liga dos Campeões e eu estava
numa fase óptima. Os jornais
especulavam que eu seria con-
vocado e até a CBF chegou a
avisar o Porto, mas acabou por
não acontecer. E deixou-me
um pouco decepcionado. Como
saí do Brasil quase desconhe-
cido, tinha de provar talvez o
dobro de alguém que estava lá.
E isso chateava-me. Então a-
chei que aceitar o convite de
Portugal era uma forma de
apoio que recebi. Por mais que
todo o jogador brasileiro sonhe
em vestir a camisola do Brasil,
e eu não fujo à regra, fiz a esco-
lha certa. Mas sou e sempre
serei brasileiro.»

trou em campo com um onze
iminentemente ofensivo, com
destaque para os elementos
mais avançados, Ronaldinho
Gaúcho, Ronaldo e Adriano
(que ganhou a titularidade
após o excelente futebol na
recente Copa América). Os três
golos brasileiros, aliás, foram
marcados por este trio - Ronal-
do, logo aos 50 segundos; Ro-

naldinho Gaúcho, aos 12 minu-
tos, na marcação de uma gran-
de penalidade sofrida pelo cen-
tral Roque Júnior, e Adriano,
aos 44', numa fulgurante entra-
da de cabeça.

Com o jogo decidido ainda na
primeira parte, o “escrete” de
Carlos Alberto Parreira abran-
dou claramente o ritmo após o
intervalo. Como castigo, sofreu
um golo da Bolívia, num lance
infeliz do defesa Edmílson, que
tentou interceptar um centro
de Cristaldo e desviou a bola
para o fundo da baliza de Júlio
César. Como a ameaça da se-

lecção visitante não passou
disso, Carlos Alberto Parreira
aproveitou para refrescar a sua
equipa, colocando em campo
Alex, Renato e Robinho. O
Brasil, no entanto, acabou mes-
mo por ficar em branco no
período final.

Uruguai vence
Com um golo de Carlos Bue-

no, aos 57 minutos, o Uruguai
obteve uma importante vitória
sobre o Equador, no Estádio

Centenário, em Montevideu, e
melhorou a sua situação na
classificação. O tento da “celes-
te” causou alguma polémica,
com a selecção visitante a recla-
mar, sem razão, que a bola não
cruzou a linha final.

Na madrugada de ontem, a
Argentina, o outro “grande”
sul-americano, superou o Peru,
por 3-1, em Lima, e chegou a
liderar por algumas horas a fase
de qualificação. A derrota
deixou em maus lençóis o selec-
cionador peruano, o brasileiro
Paulo Autuori, que pode perder
o emprego nos próximos dias.


