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44 anos ao serviço da comunidade

Ver pág. 2

Cont. na pág. 2

Eleições municipais
no bairro Jeanne
Mance
Manuel Carvalho

Como eu invejo os eleitores do
bairro Jeanne Mance! Como eu
gostaria de habitar, nesta hora, no
bairro Jeanne Mance. Como eu
gostaria de no dia das eleições
municipais  ir civicamente, garbo-
samente,  depositar o meu voto e
depois ficar serenamente à espera
da divulgação dos resultados.
Repassado  duma tranquilidade
rente à certeza de que  finalmente
iremos ter uma pessoa de origem
portuguesa a representar-nos,
condignamente, acredito,  na
“Ville de Montreal”.

Como seria agradável, em véspe-
ras das eleições, fazer uma derra-
deira avaliação de todos os facto-
res em jogo,  sem ser psicolo-
gicamente pressionado e  quase
coagido  como noutras ocasiões

Lançamento da
equipa de Miranda

Mario Carvalho

Foi na quarta-feira passada, dia 14
de Setembro, que na grande sala do
clube de golfe Metropolitain, em pleno
coração de Ville de Anjou, da qual é

actualmente presidente o nosso com-
patriota, Açoriano de raiz, natural da
freguesia do Pico da Pedra, ilha do
Arcanjo São Miguel, Luis Miranda
reuniu varias centenas de eleitores de
Anjou, simpatizantes e amigos para
apresentar a Equipa Anjou, da qual é
o líder para as eleições municipais do
próximo dia 6 de Novembro.

Após um momento de convívio e de
confraternização entre os presentes,
regado de comes e bebes, foi então que
Luis Miranda que, com um grande
vontade, e demonstrando muita expe-
riência, usou da palavra para dar as
boas vindas e desde já agradecer a
presença de todos na apresentação da
sua equipa, e do lançamento oficial da
sua campanha eleitoral.

Começou por apresentar Andrée
Hénault, actualmente conselheira de
bairro e candidata ao posto de conse-
lheira à Câmara de Montreal, com a

qual Luis trabalhou arduamente nos
últimos 4 anos na defesa dos interesses
da colectividade, apoiando o desenvol-
vimento sócio-económico de Anjou.

Em seguida, chamou para junto de
si Michelle Zammit, candidata ao
posto de conselheira do bairro centro
de Anjou, Gilles Beaudry candidato ao
posto de conselheiro sector oeste de
Anjou e, por último, Rémy Tondreau,
presentemente comissário escolar do
bairro, e candidato ao posto de conse-
lheiro pelo sector este de Anjou.

Após terem usado da palavra, cada
um dos candidatos, Luis Miranda
acrescentou que (Equipe Anjou)
Miranda Hénault é composta por
cidadãos locais que conhecem muito
as necessidades dos habitantes de
Ville d’Anjou.

Para que os nossos leitores tenham
a oportunidade de saber por quê razão
Luis Miranda é um politico muito popu-
lar, conhecido e admirado pelas gen-
tes de Anjou, e com uma certa curio-
sidade, pedimos ao Sr. Miranda que

Cont. na pág. 4

Eleições autárquicas
portuguesas de 9 de
Outubro de 2005

O Governo fixou o dia 9 de Ou-
tubro de 2005 para a eleição dos
Órgãos das Autarquias Locais . As
eleições autárquicas portuguesas
irão decorrer nos 308 concelhos do
Continente e Regiões Autónomas
portuguesas. Ficam marcadas
pelo surgimento de fortes candi-
daturas ditas independentes, de
antigos autarcas que não mere-
ceram a renovação de confiança
dos seus partidos.

Cada cidadão pode votar para os
três órgãos de poder autárquico:
Câmara Municipal, Assembleia
Municipal e Assembleia de Fre-
guesia.

Inauguração oficial
do local electoral do
Plateau Mont-Royal

No domingo 13 de Setembro os candidatos do UCIM no distrito Mont-
Royal inaugurou as suas novas instalações. Presidente da Junta da
Freguesia Helen Fotopulos, e aos postos de conselheiras do distrito, Isabel
Costa Santos (Jeanne-Mance), Josée Duplessis, (deLorimier) e Eleni
Fakotakis-Kolaitis (Mile-End) e aos postos de conselheiros da cidade, Michel
Labrecque (Mile-End), Christine Mitton, (deLorimier) e Michel Prescott
(Jeanne-Mance).Este local situa-se no 1818, rua Gilford no canto da rua
Papineau.

Cristiano Ronaldo jovem
jogador mundial do ano

O «internacional» português do Manchester United, Cristiano Ronaldo,
foi eleito segunda-feira, em Londres, o «melhor jovem jogador mundial do
ano» numa votação da FIFpro e também do público em geral.  Uma honra
«conquistada» por um talento que se desenvolveu num dos mais
prestigiados clubes portugueses como é o Sporting Clube de Portugal e
hoje espalha o perfume do seu futebol pelo mundo através do seu actual
clube, o Manchester United, e da Selecção Portuguesa. Também o

avançado inglês do Manchester United, Wayne
Rooney, recebe o prémio de «Jogador Jovem»,
por votação dos futebolistas profissionais.

Prémio dedicado ao pai
Cristiano Ronaldo declarou, ao receber o

prémio, estar muito feliz, por ser o primeiro da sua
carreira “e quero dedicá-lo a todas as pessoas que
trabalham comigo principalmente ao meu pai, de
que nunca me irei esquecer”.
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Jantar dançante
A Banda de Nossa Senhora dos Milagres organiza um jantar

dançante no dia 8 de Outubro de 2005 às 19h00 no salão
paroquial da Igreja St-Enfant Jésus situado no 5037 St. Domi-
nique em Montreal. Ementa: Entrada de linguini com camarão,
sopa, salada mista, lombo de vitela acompanhado com batata
e legumes, fruta e doces. O serão abrilhantado pela discoteca
mobil JG Night Production com a participação de Patrick e Joe.
Preço Adulto: 25 músicos e crianças (dos 6 aos 10) 15 músicos.
Para mais informações contactar Duarte Faria (514) 388-9152.

Restaurante Solmar
Festival de Outono de Portugal em Montreal. A administração
do restaurante Solmar anuncia a vinda de Luís Duarte, acompa-
nhado do guitarrista Jo Medeiros, que vêm se juntar a Lúcia
Belo e Carlos Ferreira, dentro do habitual 33º Festival de Outono
de Portugal em Montreal, no restaurante Solmar. Para mais
informações: (514) 861-4562

Sarau literário
Lançamento do livro MIGALHAS NA AREIA de J. J. Mar-

ques da Silva no dia 8 de Outubro às 19.30 horas, Associação
Portuguesa do Canadá, 4170, St.Urbain – Montreal, Qc.
Subordinado aos seguintes temas: 1º: - Poesia na Música e na
Palavra:- mensagem de “aBrace”. 2º: - O livro e a sua abertura .
3º: - Poesia na Escola e na Imigração. 4º: - Poesia e Bíblia no Lar .
Participantes: Música: - António Horácio, Kelly Magalhães.
Declamações de:  Joaquim Eusébio,  Adelaide Vilela,  Joviano
Vaz, alunos da Escola Lusitana e o Autor. Nota: - O livro é
dedicado aos alunos da Escola Lusitana, aos seus professores,
pessoas Amigas, e a toda a gente amiga da Poesia. Serão servidos
petiscos variados, e um Porto de honra.  ENTRADA LIVRE.

Agenda Comunitária

Festivais e Eventos em Montreal
O 100º aniversário do “Oratoire St-Joseph” do 10/17/
2004 até10/29/2005. Para mais informações: (514) 733-8211
ou www.saint-joseph.org.

Festival du Monde Arabe de Montréal do 28/10 até 13/11.
Para mais informações (514) 747-0000 ou festivalarabe.com.
Festival du nouveau cinéma de Montréal do 13/10 até 23/10.
Para mais informações (514) 847-9272 ou nouveaucinema.ca.
Festival Interculturel du conte du Québec do 21/10 até 30/10.
Para mais informações (514) 272-4494 ou festival-conte.qc.ca.

Festival international de films de Montréal do 18/9  até 25/9.
Para mais informações (514) 525-7732 ou montrealfilmfest.com.

Festival International de Musique POP Montréal do 28/9 até 2/
10. Para mais informações (514) 842-1919 ou popmontreal.com.
Festival international du film d’aventure de Montréal do 27/
10/2005 até 30/10/2005. Para mais informações (514) 277-
3477 # 21ou www.espaces.qc.ca.
Les Journées de la culture do 30/9 até 2/10.  Para mais
informações 866 734-4441 ou www.journeesdelaculture.qc.ca

La Main célèbre son 100e anniversaire do 29/4 até 15/12.
Para mais informações (514) 286-0334 ou boulevardsaintlaurent.com

Le Grand Parcours, sens et culture do 23/9 até 2/10. Para
mais informações(514) 522-3797 ou www.legrandparcours.com.

Casa dos Açores do Quebeque
Organiza Festa de Confraternização de Ex-Combatentes do

Ultramar Português de 19 a 21 de Outubro de 2005 na sede da
Casa dos Açores situado no 229, rue Fleury Oeste, em Montréal.
Exposição de artefactos, fotografias. memoriais, palestras e
projecção de vídeos No sábado, 22 de Outubro, às 18H30. Na
Igreja de Santa Cruz. Missa por alma dos militares falecidos,
seguida de jantar de confraternização às 19H30 no subsolo da
igreja, abrilhantado por Duarte e DJ-Xmen. Ementa: sopa,
entrada de carnes frias; rosbife, sobremesa e café. Preço: $25.00
para adultos; crianças até 12 anos, metade do preço. Para mais
informações  contactar M. Pereira, tel. (450) 442.3675; J. Freitas,
(514) 725.1767 ou a Casa dos Açores, (514) 388.4129.

Ass. Portuguesa de Lasalle
Esta associação Portuguesa comemora no próximo sábado,

dia 24 de Setembro 2005 o seu 25º aniversário, para o efeito
convida todos os Portugueses, Quebequenses e Canadianos em
geral a vir jantar e dançar connosco, no 2136A rua Pigeon,
Lasalle. Para mais informações telefonar para (514) 366-6305 ou
para (514) 363-1416.

Casa dos Açores do Quebeque
Jantar comemorativo do 8.º Aniversario do Grupo Folclórico

Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do Quebeque. No dia 1 de
Outubro de 2005 às 19H30 na Casa dos Açores, 229, rue Fleury
Oeste. Ementa: Petinga, caldo verde e costeletas de porco com
sobremesa e café. Actuação do grupo aniversariante, Christine
Arruda e baile animado por discoteca. Preço 20 folclores. Para
mais informações, contactar a Casa dos Açores, Tel. 514-388-4129.

Eleições municipais no
bairro Jeanne Mance
aconteceu,  a votar num deter-
minado candidato ou candi-
data só pelo simples facto de ele,
ela, ser  de origem portuguesa.
Mesmo que ideológica e politi-
camente estivéssemos even-
tualmente em quadrantes dia-
metralmente opostos e mesmo
antagónicos. Contrasenso labi-
ríntico e dilacerante que pare-
cia querer eternizar-se.

Mas felizmente desta vez, os
eleitores portugueses de Jean-
ne Mance irão poder ponderar,
sem emotividades coactivas e
decidir, em consciência, o me-
lhor destino a dar ao seu voto.
Sem a castração de terem de se
decidir, em última instância,
pelo tão  famigerado e perni-
cioso voto útil.

Saudavelmente, num prato
da balança irão colocar  a Na-
tércia Rodrigues, uma mulher
pragmática e de acção, que nos
últimos anos se envolveu e
liderou  muitas das mais rele-
vantes actividades sócio-cultu-
rais que aconteceram na co-
munidade portuguesa. No ou-

tro prato,  a Isabel Santos, uma
mulher das letras e das artes,
humanista intransigente e ver-
tical que, entre outras activi-
dades culturais de realce,  deu
vida a um dos  grupos de teatro
de maior prestígio que nasceu
na comunidade lusófona de
Montreal. Ambas voluntario-
sas e generosas, dispostas a
arregaçar as mangas e a dar
maior visibilidade e influência à
comunidade portuguesa nas
esferas do poder político mu-
nicipal. O que é, finalmente,
uma luz ao fundo do túnel,
prenúncio duma nova era para
esta comunidade até agora tão
docilmente “ordeira e traba-
lhadora”.

Em circunstâncias tão favo-
ráveis e propícias para o eleito-
rado de origem portuguesa,
assume particular importância
a avaliação  do programa elei-
toral dos partidos em que as
candidatas estão integradas.
Do programa  e da prática
governativa, evidentemente.
Porque de semeadores de pro-

messas eleitorais não cumpri-
das está o inferno cheio. Muito
mais importante é a acção no
terreno, é a obra realizada e
ambos os partidos em liça têm
recente acção governativa
exposta a avaliação o que aju-
dará imenso  os eleitores a fazer
as comparações tão  úteis e
necessárias em tais circuns-
tâncias e a tirar as devidas
ilações que lhes permita  formar
uma opinião avalizada.

Cabe, pois, em última instân-
cia,  aos eleitores de origem
portuguesa analisar, reflectir e
votar finalmente da melhor
maneira. Votar sobretudo em
massa, para dar maior signi-
ficado e peso político à eleição
da nossa  já assegurada repre-
sentante na Câmara de Mon-
treal, seja qual for o desfecho
do acto eleitoral, seja qual for,
na prova real, após a contagem
dos votos,  a candidata esco-
lhida.

Como eu invejo os eleitores
portugueses do bairro Jeanne
Mance!

Cont. da pág. 1

Exposição de escultura na Artothéque de Montréal
Os sons e os cheiros na arte de Michel Gauthier

Texto e fotos de António Vallacorba

Uma mudança radical na
ordem dos 90 graus na cober-
tura de actividades sócio-cultu-
rais, levou-nos recentemente à
pré-inauguração da exposição e
lançamento do catálogo de
escultura moderna e de outras
obras de arte, da autoria de

Michel Gauthier, no muséu
Artothéque de Montréal.

Com a presença do próprio
autor, que nos facilitou uma
visita personalizada pelo recin-
to, foi seguidamente oferecida
uma recepção aos Orgãos da
Comunicação Social, artistas,
membros do muséu e outros
convidados.

Este acontecimento cultural,
intitulado “La sculpture pour
tous vos sens: A Sens Ion” e que
estará patente ao público até 1
de Outubro próximo, com-
preende uma interessante co-
lecção de estatuetas e outras
obras originais de escultura
sensorial integrando os sons e
os cheiros.

Essas obras, dispersas por
quatro instalações, são inspi-
radas na simbologia universal
dos elementos fundamentais: a
água, a terra, o ar e o fogo, que
o filósofo Gaston Bachelard
chamou de “a materialização
do imaginário”.

Michel Gauthier, que nas-
ceu em Cotonon, no Benin, já
expôs na França, Itália, Suiça,

Ilha da Reunião, Montréal, etc.,
e as suas obras têm sido acla-
madas internacionalmente
pelo contributo inovador que
trouxe à Arte da especialidade.

Para este artista da ‘ima-
ginação materializada’, “criar
uma obra que estimule simul-

taneamente os nossos 5 senti-
dos (em particular a do cheiro,
poderoso motor da memória),
remete cada um de nós à sua
própria história e coloca tam-
bém o espectador no lugar de
actor”.

O Artothèque de Montréal -
registe-se - constitui uma acti-
vidade da Fundação das Artes
e Mestres de Arte do Que-

beque (FAMAQ), tendo esta
como principal missão a de
ajudar os artistas de todas as

disciplinas artísticas e que, aos
65 anos, se encontrem no limiar
de pobreza.

É, por outro lado e de facto,
um muséu “aberto”, um espaço
interactivo entre os artistas e a
população. As suas finanças
provêm da generosidade do
público e das empresas, do
aluguer das obras e da contri-
buição dos seus membros asso-
ciados.

Quaisquer lucros resultan-
tes das suas actividades, ser-
vem para financiar a Fondation
des arts et métiers d’art du
Québec.

Na sua sala, os artistas e as
associações de artistas encon-
tram um espaço privilegiado
para exporem gratuitamente os
seus trabalhos; dão-se cursos
de Arte, aluga-se, vende-se e
compra-se toda a espécie de
obras de arte, para além de uma
vária gama de outros serviços
disponíveis.

Para ser membro, é reque-
rida uma jóia de adesão de
10$00 para particulares, de
25$00 para os organimos, e
assim sucessivamente, em
montantes que podem ir até
aos 500$00 para os benfeitores.

O Artothèque fica situado no
5720, rue Saint-André (pró-
ximo do Blvd. Rosemont), e
para mais informações os arte-

sãos e artistas poderão ligar
para o tel. (514) 278.8181, ou
pelo telecopiador (514) 278-3044.
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Associação de Farmácias
prevê aumento de 30%. A
Associação Nacional de Far-
mácias tem contas diferentes
do Governo para os novos
preços dos medicamentos. Em
conferência de imprensa, a
ANF disse segunda-feira que

com as novas regras os uten-
tes vão pagar quase mais 30
por cento pelos medicamentos.

Astronautas regressam à Lua
em 2018.  A NASA anunciou
que quatro astronautas serão
enviados à Lua em 2018 a bordo
de uma cápsula que seguirá
para o satélite da Terra numa
nave espacial. A missão deverá
durar uma semana.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cavaco só falará depois das
autárquicas.  O antigo pri-
meiro-ministro, Cavaco Silva,
afirmou esta segunda-feira que
só anunciará a sua decisão
quanto a uma eventual can-
didatura eleições presidenciais
depois das autárquicas, porque
falar neste momento iria «au-
mentar o ruído».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Governo proibiu,  segun-
da-feira, a participação dos
militares no activo na mani-
festação convocada para quar-
ta-feira, em Lisboa, pelas mu-
lheres de dirigentes das asso-
ciações militares. O protesto foi
autorizado pelo Governo Civil.

«O direito à participação dos
militares nesta manifestação
não será autorizado. Os mili-
tares incorrem nos procedi-
mentos disciplinares que decor-
rem da própria condição mili-
tar», disse o ministro da Defesa,
Luís Amado, em conferência de
imprensa conjunta com o minis-

tro da Administração Interna,
António Costa.

Luís Amado adiantou que a
decisão do Governo se baseou
na opinião dos chefes militares,
que consideraram estar em
causa «a disciplina e a coesão»
nas Forças Armadas com a
participação na manifestação
de militares em efectividade de
funções.

O ministro da Defesa disse
ainda esperar que as asso-
ciações de militares tenham «a
lucidez de perceber» que, es-
tando «em confronto com o
Governo e as chefias militares»,

terão de «avaliar o peso e o
alcance das suas iniciativas».

Antes, o ministro da Admi-
nistração Interna informou que
«não há motivo legal para proi-
bir» a manifestação requerida
no final da semana passada, ao
Governo Civil de Lisboa, «por
três cidadãs». (TSF)

Governo proíbe militares de
participarem em manifestação

Líder do PSD alerta a população para o perigo das câmaras socialistas

Jardim desvenda o segredo
«Resistência», parece ser a palavra de ordem para o PSD.

À saída da missa na freguesia da Camacha, Alberto João
Jardim disse aos populares que o segredo para o sucesso da
Madeira tem sido unir o Governo, as câmaras e as juntas de
freguesia na mesma cor política.

Com a pré-campanha elei-
toral ao rubro, Alberto João
Jardim esteve ontem na Cama-
cha e alertou a população para
as más experiências que foram
as câmaras socialistas na Ma-
deira. O líder do PSD-Madeira
lembrou que, quer em Machi-
co quer no Porto Santo, «eles

serviram-se das pessoas para
fazer guerra ao Governo Re-
gional, pensando que as pes-
soas se deixavam levar». E
perante o saldo negativo do
socialismo nas autarquias,
Jardim referiu que, em ambas,
o povo «pôs o PS no olho da
rua». As promessas «falhadas»

dos socialistas na República fo-
ram também alvo do líder so-
cial-democrata. Como tal, Al-
berto João Jardim garantiu que
a sua estratégia para os pró-
ximos anos é evitar, a todo o
custo, que as dificuldades que
se sentem no continente che-
guem à Madeira. Jardim cul-
pou ainda o PS-M por o Gover-
no da República socialista «não
pagar o que deve à Região»,
compromissos de Estado assu-
midos em anteriores Governos
que, segundo disse, estão a
prejudicar a Madeira. «Re-
sistir» parece, assim, ser a
palavra de ordem para o PSD,
pois Jardim disse aos populares
que o segredo para o sucesso
da Madeira tem sido unir o
Governo, as câmaras e as juntas
de freguesia. Deste modo, Jar-
dim pediu um voto de con-
fiança no candidato à Câmara
de Santa Cruz, José Alberto
Gonçalves, para que o concelho
«não caia nas mãos de anal-
fabetos».  (Jornal da Madeira)

Familiar de alegado homicida do
Livramento atacado em casa

Quando um indivíduo do Livramento atropelou um dos
elementos de uma família daquela freguesia, conhecida como
“Lelé”, no final de Agosto, a população não hesitou em afirmar que
haveria vinganças. A fama daquelas pessoas é pesada e não são
poucas as vezes que são comparados aos temíveis Bexigas, dos
Arrifes, da qual ainda recentemente um dos membros foi morto,
alegadamente pelos próprios familiares. O historial de brigas e
desacatos é conhecido mesmo para além da própria freguesia e o
modus operandi é tristemente similar: “sozinhos são cordeiros,
mas em grupo são perigosíssimos”.O homem que atropelou um
dos irmãos é acusado pela Polícia Judiciária de o ter feito
intencionalmente. Embora o próprio o negue, o comunicado da PJ
refere a “presumível prática de crime de homicídio; a vítima, um
homem de nacionalidade portuguesa, de 38 anos, encontrava-se
na soleira da entrada da sua residência, e foi colhida, de forma
intencional, por um veículo automóvel conduzido pelo detido; o
agressor, provavelmente movido por sentimentos de vingança e
denotando uma invulgar violência, após ter atingido a vítima,
voltou atrás e tornou a atropelá-la, por várias vezes, provocando-
lhe lesões graves que determinaram a morte”. O detido mantém
que não o fez intencionalmente, mas que quando percebeu de
quem se tratara, optou por fugir.

“Não sei é o que eles estão à espera; eu não tenho nada a ver com
esse caso; o meu irmão é que está envolvido nisso, não sou eu nem
sequer a sua filha; agora vão-nos matar para se vingarem de algo
que não fizemos? E as autoridades não nos ajudam? Como é? Eu
é que tenho de me defender sozinho?” Um dos guardas da PSP ter-
lhe-á mesmo dito que “a justiça não é como as pessoas pensam; nós
só podemos agir se for em flagrante delito”.

O facto é que o homem está completamente aterrorizado. Tem
medo de voltar para casa, até porque nos últimos dias, quando lá
já não se encontrava, o portão foi alvo de vários actos de violência,
não sendo mesmo de descartar a hipótese de lhe largarem fogo à
casa. “Penso em tudo; depois do que me fizeram, tudo é possível”.

O problema é que as soluções parecem estar
a esgotar-se. A PSP não lhe garante segurança
nem à sobrinha e o Ministério Público parece
descartar quaisquer responsabilidades. E nem
sequer foi encaminhado para qualquer outra
instância que o possa ajudar, havendo uma
espécie de passividade atroz.

O final desta história ainda está por conhecer. Mas tendo em
conta a mistura explosiva que está instalada é de prever que mais
actos se sigam – todos com a mesma ou mais violência. Talvez a
justiça portuguesa, de facto, só saiba lidar com factos consumados.

Em flagrante delito, de preferência… (Diário dos Açores)

Foto Arquivo

Foto Lusa

Foto:
TSF

Povoação Inaugura mais
um Trilho e Vigia da Baleia

No passado sábado, o Presidente da Câmara da Povoação
inaugurou, na presença do representante da Delegação Regional
de Turismo, o Trilho do Pico de Água Retorta e a recuperação da
Vigia da Baleia, no Faial da Terra. Aquando do seu discurso,
Francisco Álvares salientou essencialmente a dedicação e o
trabalho desenvolvido pela equipa da Rede de Trilhos da
autarquia e lembrou ser extremamente importante a aposta que
tem vindo a ser feita na área do Turismo, com o intuito de tornar
o Concelho da Povoação cada vez mais atractivo e procurado pelos
turistas que visitam a Ilha.

Após a inauguração, o trilho que liga a freguesia de Água Retorta
à do Faial da Terra, foi então percorrido por todos os presentes,
tendo estes a oportunidade de passar por diversas plantas
endémicas e por paisagens de encanto.

Seguiu-se um almoço tradicional no Faial da Terra e no início
da tarde teve lugar a Inauguração da Recuperação da Vigia da
Baleia, local que permitirá a observação de cetáceos e servirá
também de apoio às empresas locais ligadas ao ramo.

Os mais aventureiros continuaram o percurso, usufruindo um
pouco mais do saudável contacto com a natureza.
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Não há eleições federais antes da Primavera
A menos que haja uma derrota do governo no Parlamento, os
Canadianos não irão provavelmente às urnas antes da Primavera.
Marc Roy, porta-voz do Primeiro-Ministro Paul Martin, indicou
que o governo respeitaria o novo calendário imposto pelo juiz John
Gomery, que preside a comissão de inquérito sobre o escândalo
das comanditas federais. O juiz Gomery confirmou que depositaria
finalmente o seu relatório seis semanas em atraso, ou seja a 1 de
Fevereiro.
Tribunal supremo: Ottawa diz não ao Québec
O governo Charest conhece uma nova recusa de Ottawa, esta vez
sobre a nomeação dos juízes do Tribunal supremo. De passagem
à Universidade de Laval, em Québec, o ministro federal da Justiça,
Irwin Cotler, transmitiu a resposta de Ottawa ao pedido do Québec
para que a escolha dos juízes quebequenses do mais elevado tri-
bunal do país fizesse-se a partir de uma lista, que seria proposta pelo
governo do Québec. Pelas palavras do ministro, é necessário
concluir que quando haverá um posto vago de juiz quebequense
no Tribunal supremo, a lista fornecida pelo Québec “será tomada
simplesmente em consideração”.
Um balcão único para os Canadianos.
Como foi anunciado no último orçamento do ministro das Finanças,
Ralph Goodale, Ottawa criou o Serviço Canadá. Este balcão único
responderá por telefone, por Internet, ou ainda em pessoa aos
pedidos dos Canadianos. O Serviço Canadá integrará nos três
próximos anos os serviços de certos ministérios para formar uma
única rede de prestação de serviços. Pode ligar o Serviço Canadá
telefonando ao 1.800 O-Canadá, consultando o sítio
“servicecanada.gc.ca” ou apresentando-se num escritório.
Um furioso ataca-se aos utilizadores do metro
Uma mulher de 52 anos foi hospitalizada depois de ser encontrada
num estado crítico, após ter sido atacada na estação de metro
Snowdon, na noite do 13 de Setembro. O homem de 27 anos tentou
livrar-se com contactos sobre uma mulher que se encontrava
sobre o cais do metro. Ela opôs-se ao seu assaltante, que replicou
golpeando-a. Ela sofreu feridas sérias ao rosto e à cabeça. O furioso
tomou-se seguidamente a duas outras mulheres, que foram
aleijadas, com os homens que tentaram vir em ajuda. O homem,
Peter Niedzienski, foi parado e é acusado de tentativa de
assassinato. A polícia prossegue o seu inquérito, mas pensa já que
as agressões não foram planificadas.
O presidente da Câmara Municipal Tremblay
revela o seu programa eleitoral.

Gérald Tremblay apresentou o seu programa eleitoral no 16 de
Setembro de manhã, com o propósito de voto a 6 de Novembro.
A União dos cidadãos e das cidadãs da ilha de Montreal (UCIM)
promete a criação de uma brigada da limpeza. Anunciou
igualmente o investimento de 500 milhões de dólares durante
quatro anos da reparação das estradas da cidade, a compra de
livros para as bibliotecas, bem como a criação de uma linha
telefónica que reagrupará as informações municipais. Ele não se
prometeu sobre gelo ou a baixa das taxas municipais, devido à
incerteza fiscal do próximo ano.
O petróleo albertense divide os Canadianos.
Os Canadianos têm cada vez mais inveja dos rendimentos
petroleiros da Alberta. De acordo com uma sondagem publicada
pelo jornal Globe and Mail, 61% dos cidadãos fora da Alberta
consideram que a província deveria compartilhar os seus excessos
petroleiros. Ao contrário, 74% do Albertenses consideram que
estes rendimentos pertencem-lhes e que não têm a compartilhá-
los. A possibilidade de compartilhar os rendimentos do petróleo
recorda aos Albertenses a criação em 1980 da Política nacional da
energia pelo antigo Primeiro-Ministro Pierre E. Trudeau, que foi
uma resposta à última crise petroleira. (Globe and Mail)
Os motociclistas protestam.
Os motociclistas querem chamar a atenção do Primeiro-Ministro
do Québec e da Sociedade do Seguro Automóvel do Québec
(SAAQ). Foram, no 17 de Setembro, cerca de mil a desfilar nas
ruas de Montreal para protestar contra o anúncio recente do
aumento das tarifas da SAAQ. De 250 dólares, o preço da matrícula
de um velo motor poderá passar a mil dólares, para encher os cofres
do regime de indemnização.
A chuva abundante do 17 de Setembro causa inundações.
A grande região de Montreal conheceu fortes chuvas que
causaram problemas à circulação em vários lugares. As
acumulações de água obrigaram a polícia de Montreal a fechar a
rua Hochelaga na altura de Vimont. A situação foi idêntica na rua
Pie-IX na altura do Metropolitain. Nenhum aleijado foi declarado
aos serviços de segurança.
Os automobilistas de Montreal sob alta vigilância.

Os automobilistas de Montreal pagam as
despesas desde o início do ano da medida dos
controlos policiais, a fim de opor a velocidade
excessiva na metrópole. Assim, de acordo com o
que traz o Journal de Montreal, o Serviço de
polícia de Montreal (SPM) aumentou de 60% o
número de operações radares, que são mais de
4000 operações desde o início do ano. São 226 000

contravenções, que representa um aumento de 14 %, e que foram
emitidas desde Janeiro. (Journal de Montréal)
As comanditas não prejudicaram o governo Martin.

O escândalo das comanditas federais teve pouco efeito na
popularidade do Primeiro-Ministro Paul Martin. O que revela uma
sondagem Léger Marketing, que atribui ao chefe liberal 35% do
favor popular. O inquérito revela também que se as eleições

nos desse a conhecer o seu
percurso na vida política desta
Cidade, aonde notei que as
centenas de eleitores fran-
cófonos e anglófonos presentes
na sala o conheciam muito
bem e prenunciam o nome
Miranda com muita facilidade.

Eleito conselheiro Municipal
em 1989, logo fez parte de di-
versas comissões pela cidade
de Anjou :

Comissão consultiva em ur-
banismo; Comissão dos serviços
de passatempos e da cultura;
Comissão dos serviços técnicos
e comissão de administração.

No ano 1994, foi eleito chefe
da maioria, aonde fez a reor-
ganização administrativa das
despesas em mão de obra, que

Por Miguel Felix

Lançamento da
equipa de Miranda

Cont. da pág.1

tivessem tido lugar este mês, os liberais federais
teriam colhido 40% das intenções de votos dos
Canadianos, ou seja 2% mais que nas eleições de
Junho de 2004. Do seu lado, os conservadores
teriam obti-do 24% dos votos, os néodemocratas
15% e o Bloco quebequense 13 %. No Québec, as
intenções de voto: o Partido Liberal teria colhido
40% das vozes e o Partido Conservador 5 %. Além disso, 21% dos
Canadianos dizem que estarão mais preocupa-dos este Outono
pelo inquérito do juiz Gomery do que estavam na Primavera
passada, contra 30% Quebequenses.

Direcção do PQ: Boisclair é bom primeiro.
Uma nova sondagem confirma o avanço do André Boisclair na
corrida à direcção do Partido quebequense. De acordo com uma
sondagem de Léger marketing publicado no Journal de Montreal,
André Boisclair obtém 53% de apoio dos militantes pequistas.
Precede largamente assim ao seu mais perto rival, Pauline Marois,
que colhe 24% das intenções de voto dos militantes. Se André
Boisclair simboliza a mudança nesta corrida, 43% dos
respondentes julgam que Pauline Marois é mais apta a governar
o Québec, contra 27% que se pronunciam para o Boisclair. (Jour-
nal de Montréal)

Securicor oferece uma recompensa de 2 milhões.
A companhia Securicor oferece até dois milhões de dólares de
recompensa para qualquer informação que possa permitir de
descobrir os ladrões e o dinheiro subtilizado no ataque armado de

uma camioneta blindada, em Rigaud,
no 7 de Setembro. Os ladrões
imobilizaram o veículo para fugir-se com
uma soma que atingiria vários milhões
de dólares. Qualquer informação pode
ser comunicada à polícia da Segurança
do Québec (514) 598-4141.

As autoridades nadam em mistério.
As autoridades não conseguem ainda explicar porquê um

pontilhão da auto-estrada 40 esmagou-se quarta-feira, 14 de
Setembro, em Trois-Rivière. É um enorme tubo de aço que se
desabou sobre a auto-estrada 40, provocando uma imensa racha
de um lado ao outro da estrada. Este pontilhão, construído no fim
dos anos 1970, tinha sido julgado totalmente seguro há apenas
quatro meses.

Nova estação projectada perto da rua Chabanel.
A Comissão executiva da Cidade de Montreal permite à construção
de uma estação perto da rua Chabanel, entre o Mercado Central
e a Cidade da moda. O projecto da Agência metropolitana de
transporte vai permitir de servir um sector comercial em
desenvolvimento constante. Espera-se igualmente poder atrair
novos investidores no bairro. A estação Chabanel deve ser posta
em serviço no próximo ano, ao longo da linha de comboio de
Montreal-Blainville.

foram reduzidas de 2 milhões
de dólares, passando de 12
milhões a 10 milhões de dólares
anuais, sempre aumentando os
serviços à população local,
salientou Luis Miranda. Em
1997, foi eleito Presidente da
Câmara Municipal da Cidade
de Anjou. Fez parte do con-
selho da comunidade Urbana
de Montreal (CUM); Fez parte
do grupo de trabalho da reor-
ganização da CUM; Foi eleito
para fazer parte do primeiro
conselho de administração da
Comunidade Metropolitana de
Montreal CMM em 2001; Foi
nomeado pelo conselho de
Montreal em 2002 para traba-
lhar no conselho de adminis-
tração da CMM até ao final do

ano 2003; Também foi presi-
dente da comissão de desen-
volvimento económico e de
visão e estratégia da CMM de
2002 até ao final de 2003; Mem-
bro do conselho de adminis-
tração e da comissão executiva
de Montreal Internacional de
2003; Presidente do centro lo-
cal de desenvolvimento Anjou-
Montreal-Norte; Presidente do
conselho de administração da
cooperação de Anjou 80. Na
esperança que estas
informações venham a ser úteis
a melhor conhecer o Luis
Miranda na sua Ville D’Anjou,
aonde residem mais de 40 mil
pessoas e dos quais mais de
1500 são Portugueses. Boa
sorte a toda a tripulação da
Equipa Anjou e que o
comandante, o Açoriano Luis
Miranda, tenha a felicidade de
continuar a voar bem alto para
defender os interesses dos seus
eleitores e dar mais visibilidade
à nossa comunidade no pan-
orama político desta província.

Atenção à canela!
Mastiga pastilhas de canela

todo o dia e tem feridas na boca?
Deve haver uma relação: e o
que dois especialistas em me-
dicina dental de Montreal  in-
vestigaram. Adel Kauzman e
Peter Chauvinista, respecti-
vamente professores da Univer-
sidade de Montreal e da Uni-
versidade McGill, começaram
a interessar-se ao problema
após ter visto vários doentes
que apresentavam lesões inex-
plicadas na boca.

“Lesões brancas ou verme-
lhas,” aquilo pode ser feridas
abertas na boca, nas gengivas
podem ser sensíveis e muito
vermelhas,” indica o Dr. Kauz-

man.  Interrogando os doentes,
os especialistas constataram
que alguns consumiam muitos
produtos de canela, nomea-
damente pastilhas e  denti-

frícios. “Há cada vez mais pro-
dutos de canela; pães, produtos
de higiene dental, as pastilhas
que acabaram de sair como o
Incêndio (Fire)” nota o Dr.
Kauzman.
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Pecados de autarcas
Miguel Ramalho

As eleições autárquicas estão aí à porta. O futuro de trezentos
e tal concelhos e respectivas populações está em jogo para os
próximos anos. Mais uma vez as listas foram cozinhadas na
intimidade dos interesses, compadrios e ambições das minorias
que são as concelhias partidárias, num processo em que os
cidadãos foram arredados. Os escolhidos aí estão, nos grandes
«outdoors», pagos pelos contribuintes, «desatentos e obrigados»,
exibindo as suas caras sorridentes, com uma bonomia
condescendente e promessas de «mais emprego», «mais
segurança», «mais dinamismo», mais etc. etc. e tal. Nos poucos
debates da televisão ou da rádio, aquelas «cabeças de lista»
passam a maior parte do tempo em acusações mútuas sobre os
respectivos passados ou a afirmar banalidades. Mas, enfim, já
estamos todos habituados a estes rituais e o povo é sereno e cada
vez mais desinteressado... Teremos, pois, o que merecermos pelo
maior ou menor empenhamento na defesa da causa pública. Este
ano, no entanto, há um factor novo pela sua amplitude que é a
quantidade preocupante de autarcas envolvidos em situações alvo
de acção judicial. Negociatas ilícitas, «sacos azuis», favores,
financiamento de partidos, fuga aos impostos, enriquecimentos
pessoais, facturas falsas, ostensivos sinais exteriores de riqueza,
ameaças e outras «delicatessen», vão sendo conhecidos. Isto será
a ponta do «iceberg» como dizem por exemplo, Maria José
Morgado e Saldanha Sanches. O engraçado é que todos os
acusados respondem, invariavelmente, que estão de consciência
tranquila, a qual está muito mais espalhada no nosso país do que
o bom senso do velho Descartes... Situações destas, que estão a
minar o nosso país desde há muitos anos, eram até há pouco tempo
negadas com indignação. Hoje, a inefável Associação Nacional de
Municípios, em vez de tomar a iniciativa de proceder a uma eficaz
avaliação do que se passa nas Câmaras, até para própria defesa do
bom nome de muitos autarcas honestos que felizmente ainda
existem, pede com ar seráfico que apresentem provas e façam
acusações formais, como se não soubesse o que é do conhecimento
geral. Após o que o vice-presidente da Câmara do Porto, Dr. Paulo
Morais, afirmou em entrevista na última Visão, de que recomendo
a leitura, não há desculpa para mais delongas. Assim, refiro entre
outras: «Os vereadores do Urbanismo que aceitam transferir bens
públicos para aqueles que dominam os partidos estão a enriquecer
pessoalmente e a destruir a democracia. Nas mais diversas
câmaras do país há projectos imobiliários que só podem ter sido
aprovados por corruptos ou atrasados mentais». A nossa Justiça
tem de actuar de forma eficaz e exemplar, sob pena de se tornar
ela própria no coveiro do nosso Estado de Direito. Os interesses
ilícitos do sector imobiliário têm sido o cancro do comportamento
ético deste país. As Autarquias detêm neste sector um poder
imenso que, qual varinha de condão, pode transformar um pobre
num rico, ou um rico num ainda mais rico. Não são as negociatas
imobiliárias que mais me chocam, e deixo isso à polícia, mas sim
ao que, com isso, se está a fazer às nossas cidades, vilas e aldeias,
transformando-as em asquerosos aglomerados de mamarrachos,
onde as pessoas terão de viver muito abaixo da qualidade a que
têm direito. Este é, para mim, o maior pecado dos autarcas
desonestos e de quem os corrompe.

Vidas agitadas Estratégia oculta

Nem a subida em flecha do preço dos
combustíveis incentiva as pessoas a deixar na
garagem o seu “popó”, mesmo tendo transportes
públicos a passar-lhes à porta. E são, em muitos
casos, essas mesmas pessoas que se queixam do
calvário de terem que conduzir em vias
completamente congestionadas, particularmente

nas entradas e saídas das grandes cidades onde se dão os maiores
engarrafamentos que nos fazem perder a paciência.

Não admira, pois, que o dia comece e acabe mal para muita
gente. Desesperar numa fila de trânsito a olhar para o relógio e não
ter asas para voar, é a receita ideal para o stress e um ataque de
ansiedade – uma ansiedade poluída – tomar conta dum condutor
impaciente e exaltado.

Avisa quem tem feito pesquisas sobre este frenesim diário de que
o desespero nas filas de trânsito é o inimigo número um para as
doenças cardiovasculares e não só. Um estudo desenvolvido por
uma equipa do Centro Nacional de Investigação para o Meio
Ambiente e Saúde de Nuremberga, Alemanha, revela que as
pessoas expostas ao trânsito automóvel e aos factores como a
obesidade, tabagismo e sedentarismo correm um risco acrescido
de vir a sofrer um enfarte do miocárdio.

Publicado numa edição do “New England Journal of Medicine”,
o artigo científico justifica estas conclusões pela conjugação de
altas concentrações de poluentes e a ansiedade, potenciadas pelas
longas horas que o indivíduo passa entalado no trânsito. Após
terem acompanhado durante dois anos o estado de saúde de quase
700 doentes que sobreviveram a um enfarte do miocárdio, os
investigadores decidiram avaliar o tipo de pressões a que eles
tinham estado sujeitos. Logo chegaram à conclusão de que muitos
doentes tinham estado, horas antes, numa fila de trânsito. Desta
forma foi possível sugerir que o risco de um indivíduo sofrer uma
paragem cardíaca nas horas seguintes quase multiplicam por três
vezes. E o risco é igual para os condutores como para os
passageiros.

E como contornar este problema crónico das longas filas do
trânsito para que não afecte a nossa saúde? Há quem sugere que
os condutores deverão aprender maneiras de descontrair para
evitar o stress e a ansiedade. Psicólogos aconselham que, na hora
aflita do “trafic jam”, se tente criar um pensamento positivo a nível
do sentir, do pensar e do agir para minimizar os efeitos da
ansiedade nos momentos mais desgastantes. Como não pode
mesmo sair do imbróglio o melhor é ligar a rádio e saber o que se
passa no mundo. Há sempre alguém que está em pior situação do
que nós e que dum momento para o outro o trânsito vai começar
a fluir normalmente.

Fazer comentários sarcásticos ou ventilar a nossa ira contra
aqueles que também estão na fila é convidar sarilhos. Exemplo: na
estrada nº13, entre a praia de Moledo, Caminha, e Valença o tráfico
na estação balnear é intenso, as filas às vezes são de vários
quilómetros. Alguém, numa certa viatura, perdeu a paciência.
Saiu fora do carro e insultou o condutor que o seguia. Alegando
que este vinha a pressioná-lo. O outro saiu também do carro e
assim começou um duelo de pancadaria - que só terminou quando
chegou a GNR.

José Sócrates continua a insistir no
objectivo estratégico de assaltar o
aparelho de Estado, em vez de atacar os
problemas do país. Não é por acaso que,
ao mesmo tempo que coloca os seus
amigos políticos nos mais altos lugares do
Estado, o chefe do governo anuncia, com
um semblante cândido, que vai dar

instruções aos seus ministros para não participarem em
inaugurações, a partir do momento em que se iniciar a campanha
eleitoral para as autárquicas.

José Sócrates anuncia o fim de uma prática eleitoral folclórica,
mas continua a distribuir o fillet mignon pelos socialistas. Com um
calculismo impressionante, o primeiro-ministro coloca os seus
piões, mas tenta passar a imagem de que as velhas práticas da
classe governante estão a mudar.

A indicação de Guilherme d’Oliveira Martins é um caso
paradigmático. Apesar de saber que a nomeação do presidente do
Tribunal de Contas depende do Presidente da República, José
Sócrates deixou escapar a indicação do ex-ministro das Finanças
do PS como um facto consumado.

Agastado por não ter conseguido afastar Souto Moura, no
silêncio dos bastidores, por causa da oposição de Jorge Sampaio,
José Sócrates deu um passo em frente, ao tentar envolver,
publicamente, o Presidente da República na nomeação
escandalosa de Guilherme d’Oliveira Martins. Todos estes
incidentes com as nomeações políticas são um enorme desperdício
de tempo e de credibilidade, que apenas servem para tentar
esconder os verdadeiros problemas.

Apesar da adopção de algumas medidas emblemáticas, que
alguns insistem em chamar reformas, o país continua na mesma:
a despesa pública continua a crescer, o desequilíbrio das contas
com o estrangeiro é assustador e as expectativas de crescimento
económico e do emprego não passam de simples miragens.Em
plena crise europeia, reforçada pelo impasse registado nas eleições
alemãs, José Sócrates não consegue unir o país, num esforço
conjunto para suplantar a crise.

Com a generalidade dos indicadores no vermelho, José Sócrates
apenas se pode gabar de ter conseguido desacreditar ainda mais
o poder político e de fomentar uma gigantesca onda de contestação
social.

Sem resultados palpáveis, não há cortina de fumo capaz de
esconder uma estratégia oculta.

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

Nenhuma taxa de serviço

Preços competitivos aos dos bancos

Aberto segunda a sábado

Troca excelente de euros e dólares US

Falamos português e italiano
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Encontro com Os Amantes de Alfama
no Apeadeiro de Sergio kokis

Vitália Rodrigues

Sérgio Kokis nasceu em 1944 no Rio de
Janeiro. Cedo começaram as suas deam-
bulações por uma vida sempre arriscada,
desde a casa de correcção, onde recebeu
uma educação que de outra forma não lhe
teria sido permitida, passando pela sua
adesão ao movimento comunista, para
combater a ditadura que, pouco a pouco,
se ia implantando na sua terra, à denúncia
pelos próprios líderes e companheiros de

partido, até à homérica fuga e arriscado exílio em França. Ainda
teve tempo para, no Rio de Janeiro, frequentar a Escola de
Belas-Artes e estudar Filosofia. Na Universidade de
Strasbourg, Sérgio Kokis terminava, em 1969 uma
licenciatura em Psicologia enquanto, no Brasil, a ditadura
estava para durar. Exilou-se, mais tarde no Canadá, onde
trabalhou durante muito tempo, no domínio da Psicologia.

Doze anos volveram desde que Sergio
Kokis abandonou a sua profissão de
Psicólogo para se dedicar inteiramente –
inteiramente não, já que continuou a
pintar- à escrita. Data de 1994,  a edição
do seu primeiro livro Le pavillon des
miroirs , tendo, com ele, obtido quatro
prémios literários dos quais se sublinha, o
Prémio da cidade de Montreal. Segui-
ram-se-lhe Negão et Doralice , (1995),
Errances, (1996), L’art du maquillage,
(1997), Un sourire blindé, (1998), La danse
macabre du Québec, (1999), Le maître de
jeu, (1999), Saltimbanques, (2000), Kaléi-
doscope brisé ,  (2001), Le magicien, (2002),
Les amants de l’Alfama,  (2003), L’amour
du lointain, , (2004) e La gare (2005).

A Voz de Portugal: - Nascido no Brasil e daí fugido, Sergio Kokis
exilou-se não só de uma terra que lhe foi ma-
drasta, mas também de pessoas, profissão,
trabalho, lugares, amigos e inimigos para, no fim,
vaguear pelo mundo à procura de si próprio, com
grande amor pelo longínquo. Paradoxalmente,
ou talvez não! Fixou-se, desde 1969, no Quebeque
que adoptou como pátria e, ainda que fale bem a
língua de Camões e Machado de Assis, o Francês
é a sua língua de uso e, consequentemente, de
produção literária. Sergio, porquê o Francês e não
o Português?

Sergio Kokis: - Não uso o português há vários anos, tão
simplesmente porque não pude praticar a minha língua materna
no exílio, pois não tinha contacto com nenhum português,
brasileiro ou falante de português. Os poucos livros que existiam
na biblioteca da Universidade de Montreal eu esgotei eles muito
rápido. Entretanto pratiquei outras línguas como o francês, o
inglês e o espanhol. Fui vivendo sempre em francês e  todo o meu
quotidiano era em Francês: na minha profissão de Psicólogo eu
trabalhava em Francês, escrevia os meus relatórios no hospital em

Francês e o Francês tornou-se, naturalmente, na minha língua de
uso. E sem me dar conta, o primeiro livro que escrevi saiu em
Francês.

V.P.: - A escrita e a pintura apareceram sensivelmente há
12 anos e constituem, para além de um desejo louco de
criação artística, um processo catártico que você vive.  É um
ajuste de contas com o seu passado?

S.K.: - Sempre pintei desde os meus tempos ainda no Brasil.
Sempre foi uma actividade paralela. Só a escrita  é que apareceu
há cerca de 12 anos. Coisa tardia na vida, não sei bem direito
porquê, mas foi assim que aconteceu.

V.P.: - Sergio, 12 anos, catorze livros para se descobrir ou
encontrar, uma vez que nos seus livros aparece sempre um
personagem, se não igual, pelo menos gémeo do escritor.
Quantos mais livros tem de escrever para concluir essa
limpeza emocional ou purificação?

S.K.: - Vou continuar a escrever. Cada vez que estou
terminando um livro, digo sempre que é o último. Tornou-se um
hábito para mim. Quando estava cansado escrevia. Para a pintura

é preciso muita força física e quando estava cansado de pintar,
sentava-me e escrevia. Quanto mais se escreve mais a actividade
criativa e literária se desenvolve. Os livros começam a aparecer na
nossa cabeça sem esforço. Acho que vou continuar a escrever
durante muito tempo ainda. É certo que quando escrevo viajo ao
interior de mim próprio.

V.P.: - Dos catorze livros seus publicados até agora,
falaremos de Les amants de l’Alfama, passado na noite de
Todos-os-Santos em Lisboa, e de La Gare, que acaba mesmo
agora de sair (ainda cheira a tinta fresca). Todo o enredo ocorre
em Terras de Ninguém. Em Les amants de l’Alfama a ideia
com que se fica é a de que o Sergio desenvolve um dos seus
paradoxos existenciais consubstanciado na ideia de que se
percorre o mundo inteiro (neste caso Lisboa inteira) para se
encontrar, o que se tinha à porta de casa.

S.K.: - Todas as aventuras são uma busca contínua de si mesmo,
da sua consciência. Foi isto que eu quis mostrar nesta aventura
de uma noite em Lisboa. Nos encontros que o Joaquim vai tendo
com as várias pessoas que vai encontrando, conta a sua história.
E ouve as histórias dos outros. E ao ouvir as histórias dos outros
aprende mais sobre si e sobre o sentimento de perda e o desgosto
que o faz sofrer. A nossa lucidez está na nossa própria cabeça. É,
de facto, preciso dar a volta ao mundo para se encontrar consigo
mesmo. Ele perdeu a Matilda e é preciso perdê-la para voltar a
encontrá-la. Há uma tomada de consciência triste, mas isso mesmo
o torna mais lúcido.

V.P.: -  O Sergio escreve no seu livro: - Dizes que Lisboa
é triste... não é verdade Joaquim! Lisboa é uma menina, uma
vadia que ri e canta. Lembra-te do sol e da roupa colorida
pendurada nas cordas, como se fossem bandeiras
representando famílias felizes. Dado que há no Joaquim um
pouco de Sergio Kokis, ocorre-me perguntar-lhe se acha,
realmente,  que Lisboa é triste?

S.K.: - Lisboa não é triste, pelo contrário é uma cidade alegre,
repleta de castiços. Como os portugueses,  ela é uma cidade
melancólica. Olha para o passado com uma grande saudade, com
um sentimento de perda do que já foi no passado. O fado só podia
ter crescido aí. Os portugueses encaram a vida com seriedade e
melancolia. Estão conscientes de ter perdido algo, mas também
são alegres e isso vê-se nas cores da cidade que se reflectem no céu
azul. Melancolia não é tristeza. A tristeza é uma coisa depressiva.
A melancolia é ter consciência do que se perdeu, mas ao mesmo
tempo saber que se ganhou outra, quase sempre mais importante.
Essa melancolia está ligada ao passado português, à ditadura de
quase cinquenta anos e à ainda tão recente guerra injusta e
fraticida que lhes pesa na consciência. Mas isso é também fonte
de criatividade, como o testemunha a Literatura Portuguesa.  Nos
países alegres, a literatura é superficial, como está acontecendo
no Brasil de hoje ao contrário do que sucedia nos tempos da
ditadura em que a literatura era séria, profunda, de combate,
criativa.

V.P.: - Sendo Les amants de l’Alfama, um livro que com
toda a evidência interessa aos alfacinhas, a questão que se
coloca, desde logo, é a de saber se já pensou na sua tradução
e publicação em Portugal?

S.K.: - Neste momento o meu editor já está em negociações com
uma editora portuguesa. Ter um dos meus livros publicados em
Portugal seria uma enorme honra para mim. O único livro que
tenho traduzido em Português é A Casa dos Espelhos, publicado no
Brasil pela editora Record.

V.P.: - Quando lemos o livro La gare lembramo-nos de uma
paradoxo desenvolvido por Dostoievski: As maiores tragédias
das nossas vidas são as que nunca chegaram a acontecer.
Transpondo para o conteúdo do livro La gare  poderíamos bem
dizer que a pior tragédia que pode acontecer a alguém é a de
nunca ter tido a oportunidade de viver três semanas em Vokzal
village. Perder-se no mais inusitado – mas também intuitivo
– dos gestos para se encontrar e, depois, fugir para junto de
si próprio. Tal é a leitura rápida que faço do novo livro de
Sergio Kokis La gare. ( O Apeadeiro em Português). No
próprio livro pode ler-se: Para que serve organizar a vida e
planear, pormenorizadamente, cada uma das suas  décadas,
se tudo o que foi definido é posto em causa pelo simples facto
de se descer num apeadeiro?

S.K.: - Trata-se de uma crise existencial. Adrian, está numa
situação crítica onde a sua entidade interior foi atingida. Ele tinha
uma entidade externa: mulher, filho, papagaio, comida, trabalho
assegurado, férias a tempo e horas, cama e roupa lavada. Quando,
de repente, perde essa entidade  fica desarmado. Num dado
momento, no livro, diz que, se pudesse voltar para trás,  saberia,
realmente, dizer quem era. Quando diz isso a sua transformação
está já em marcha, no sentido de se tornar naquilo que sempre foi.
A crise faz com que coloque em questão toda a vida anterior. Está
disposto a correr o risco de conseguir uma vida mais próxima dos
seus ideais, mais de acordo com o que magicou na sua juventude
do que o morno e confortável tédio da sua vida actual. Perdeu
todos os ideais tornando-se um engenheiro casado (e cansado),
com um trabalho prestigiado, estável e com futuro. Quando ele
enrola o tabaco na casa de banho do apeadeiro,  lembra-se do rapaz
que foi e é a partir daí que começa a ganhar-se a si próprio,
enfrentando a morte. Paradigma da sua nova condição. Tem que
morrer o homem que estava a morrer aos bocados em cada
minuto da existência  para se transformar no homem novo que,
afinal, sempre foi, amante da vida, sempre adiada. É uma visão
cínica da vida, pois as normas sociais  impedem-nos de ver com
mais honestidade aquilo que somos na realidade.

P.S.: A Secção de Estudos Portugueses e Brasileiros do
Departamento de Literaturas e Línguas Modernas da Faculdade
das Artes e Ciências e a Direcção de Programas de Línguas e
Culturas Inglesas e Estrangeiras, da Universidade de Montreal,
A Casa do Brasil , o Jornal A Voz de Portugal e a Associação
Portuguesa do Canadá promovem, no dia 25 de Setembro
(domingo), das 17 às 20 horas, na sede da Associação
Portuguesa do Canadá, situada no 4170 St-Urbain em
Montreal, a sessão cultural mencionada em epígrafe, na qual se
pretende dar a conhecer à comunidade montrealense, em geral
e à comunidade portuguesa e comunidade universitária, em par-
ticular, a obra do escritor quebequense, de origem brasileira,
Sergio Kokis.  Integra este encontro com Sergio Kokis, animado
por Luís Aguilar,  para além do lançamento dos livros e do debate,
uma leitura de excertos da obra, La Gare  por Louis-Charles
Letendre Goyette, Maria Duarte, Joviano Vaz, Joaquim Eusébio
e Conceição Rosário.

Esta iniciativa insere-se no quadro do programa académico
Mineur en langue portugaise et cultures lusophones.

P.P.S.:  Sergio Kokis foi entrevistado para o Programa
LusoMontreal no Canal 14 por Vitália Rodrigues. Se quiser ver a
entrevista pode fazê-lo, naquele canal televisivo, no seguinte
horário: Quarta-feira – 20h00; Sábado – 12h30; Terça-feira – 07h30;
Quarta-feira – 15h00

4510, Cartier
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527-8701
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Foi...“entre nós”
Elisa Rodrigues

Dia 15 de Setembro, foi em “
entre nós “ que se realizou a
abertura oficial de mais um
restaurante à  portuguesa,
num “outro coração” da nossa
comunidade.

Nesta recepção encontra-
vam-se uns quantos amigos de
longa data do proprietário:
Octávio e alguns membros da
comunicação social, eu mes-
ma, como representante do
jornal “ A Voz De Portugal “ .

A refeição foi baseada na

especialidade da casa, que são
os grelhados no carvão: frango,
bacalhau, entrecosto, chou-
riço, sobremesas caseiras etc.,
estava tudo muito bom, foi um
serão bem passado, com um
convívio bastante agradável e
também revi pessoas, que há

muito tempo que não via. É um
restaurante pequeno,  simples,
“a decoração será concluída em
breve, pois, nestas coisas, o
tempo é sempre pouco “ (pala-
vras do proprietário ),  acolhe-
dor  e com uma ementa  vasta.

 Pode  saborear estes gre-
lhados no “ entre nós “ ou  enco-
mendar  e usufruir do conforto
da sua casa.

 Perguntei o porquê do nome

“entre nós”?  a resposta foi
simples; entre tantos outros
nomes em que  pensou este foi
o nome que lhe caíu no “goto”.

Caro leitor, se quiser tirar um
bocadinho do seu tempo livre e
dirigir-se a este restaurante,
“entre nós” fica   situado entre
a nossa comunidade,  num ou-
tro coração da comunidade
portuguesa, que é no 65 rua
JARRY Est.   Telefone : (514)
385-9290

Grande sucesso e felicida-
des, para este novo  proprie-
tário, são os meus votos e os de
toda a equipa do jornal “ A Voz
De Portugal “ . SUCESSO!
MUITO SUCESSO!

Texto e fotos de António Vallacorba

Draperie & Tissus La Mode

O novo conceito da moda
É sempre bom quando se

verifica a abertura dum novo
estabelecimento comercial luso
na nossa praça, depois de mui-
tas incertezas e dúvidas por
que o mercado há conhecido
nestes últimos anos devido ao
êxodo de muita da nossa gente
para outras zonas da cidade e/
ou para fora da própria ilha de
Montréal.

Trata-se, efectivamente, da
casa de modas Draperie & Tis-
sus La Mode, cuja abertura
oficial ocorreu auspiciosamente
no dia 14 do corrente e por
ocasião da qual, o seu proprie-
tário, Joe Raposo, providenciou
na altura uma agradável recep-
ção aos Orgãos da Comuni-
cação Social comunitária, fami-
liares, amigos mais íntimos e,
por alargamento, aos novos e
eventuais clientes que, coinci-
dentemente ou não, se digna-
ram entrar no estabelecimento,

desfrutando, assim, do duplo
prazer de comungarem com os
demais e de apreciarem o que
este novo espaço de modas tem
para oferecer aos clientes mais
exi-gentes.

Difícil foi, pois, ter-se ficado
indiferente à primorosa deco-

ração das respectivas montras
e demais espaço deste nóvel
estabalecimento, da respon-
sabilidade da filha do Joe, a
Melanie.

O Joe Raposo, que há mais de
18 anos serve a comunidade

portuguesa - e não só! -, promete
doravante um serviço ainda
melhor, com mais variedades
de tecidos finos para todas as
ocasiões, tecidos para cortinas
e outros artigos para a deco-
ração dos lares; linhas, botões e
demais acessórios de costura -
tudo evidentemente, do que há
de mais moderno no mercado
da especialidade, aos preços
mais competitivos, o atendi-
mento e o profissionalismo com
que têm caracterizado este
nosso compatriota no ramo a
que se dedica. O Joe, que nes-
tes últimos 5 anos fora sócio da

Casa Colabrijai e tem a expe-
riência de quem esteve quase
20 anos à frente de um estabe-
lecimento da Paris-Star, ali
mesmo nas imediações, é natu-
ral da Fajã de Baixo, Ponta
Delgada, S. Miguel. Emigrou

para o Canadá em 1979 e é
casado com a Angie. Para além
da Melanie, tem mais um casal
de filhos, a Kimberley e o Ma-
thiew.

A Draperie & Tissus La Mode
fica situada no coração do bair-
ro português, ou seja, na Rua
Rachel, 16, esquina com a St.
Dominique, portanto, bastante
conveniente e onde o seu pro-
prietário agradece a vossa
visita e fica inteiramente à
vossa disposição.

Para quem o preferir, aqui
fica o seu número de tel.
(514) 848.0191.
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Convívio dos naturais de Água de Pau
Uma festa que consolou
o corpo e a alma

Texto e fotos de António Vallacorba

O VII Convívio dos Naturais e Amigos da
Vila de Água de Pau, ou a Festa das Vin-
dimas, teve no sábado passado, no subsolo da
Igreja de Santa Cruz, uma das suas mais
coloridas e movimentadas edições de sem-
pre.

Recordar a terra natal e confraternizar
com os amigos, numa sã e exemplar cele-

bração da vida e da amizade, nunca tivera uma expressão tão

encantadora e contagiante, perante uma casa cheia, com baile,
muita música e jantar, confeccionado pela equipa mariense de
Ângelo Sousa e José Sousa.

Um fontanário com a data de 1873, utensílios vitivinícolas
dum deles jorrando o precioso vinho doce, a exuberante latada
tão típica deste evento e uma lindíssima colecção de registos do
Senhor Santo Cristo dos Milagres, de Nossa Senhora dos Anjos e
de Nossa Senhora da Boa Viagem, da autoria de José de Froias,

saudavam graciosamente os festejantes à entrada do recinto
festivo. Por todo o salão, entretanto, impunha-se a deslumbrante
decoração. Do tecto, pendiam extensas faixas, vermelhas e verdes;
pelas colunas laterais, davam na vista os suspensos vasos de
vistosas flores, enquanto que as mesas estavam revestidas com as
cores desta vila e da própria Região - azul e branco. Outrossim,
relevo também para a exposião de artefactos da memória colectiva
deste generoso e simpático povo, etc.

Entretanto, registe-se que é na aprazível vila de Água de Pau,
concelho de Lagoa, S. Miguel, que anualmente se realiza, a 15 de
Agosto, uma festa que cada vez mais tem vindo a ganhar foros de
grande interesse.

É a festa de Nossa Senhora dos Anjos, uma das mais tradicionais
festividades religiosas de S. Miguel, que já levam a Água de Pau
centenas e centenas de micaelenses e de pauenses dispersos por
este mundo fora. Afora o grande  cunho religioso desta celebração,
é marcada ainda por serões abrilhantados por bandas de música

e venda de “sortes”.
Enquanto isso, e a propósito das vindimas, é na Caloura, por

exemplo, que se produz um dos vinhos mais apreciados de S.
Miguel, enquanto igualmente constituindo uma das mais
privilegiadas zonas turísticas da ilha.

Voltando a este convívio, ao qual não faltou a boa dose de humor
protagonizado pelo Luis de Melo, da equipa portuguesa da Rádio
Centre-Ville, a discoteca J.G. Night Productions, responsável pela
animação geral da festa, acompanhou um interessante elenco de

artistas locais e de fora. Foram eles/as: Jorge Pimentel, Sylvie
Pimentel e Fátima Miguel; Danny Cabral, Maria Pimentel, o duo
Patrick & Jomani e Tony Borges.

Sem desmérito para as actuações dos demais artistas (aliás,
todos muito influentes no concorrido e alegre baile), a do Tony
Borges, vindo de New Bedford, Estados Unidos, contudo,
constituiu uma surpresa muito agradável, contribuindo, assim,
para o compleo brilhantismo do espectáculo, durante o qual, ele
apresentou o seu novo CD, “Não Olhe P’ro Meu Olhar”. Não
admira, pois, a homenagem que lhe prestaram, juntamente com
a Sylvie Pimentel e a Maria Pimentel.

Por outro, a Natércia Rodrigues, da equipa Bourque/Vision
Montréal, falou da sua candidatura a vereadora da Junta de
Freguesia de Jeanne-Mance e do seu plano de acção político sobre
o qual os eleitores vão poder pronunciar-se durante as autár-
quicas de 6 de Novembro próximo.

Da venda duma rifa, foram contemplados: António Garcia,1º
prémio, 1 televisor (Restaurante Casis); Ana M. Brum, 2º prémio,
1 DVD (Maria Estrela/Banco Royal); Clotilde Vallacorba, 3º
prémio, 1 cordão de ouro (Viriato e Connie Freire); e Cátia Froias,
4º prémio, 1 par de brincos.

Parabéns à Direcção deste convívio - Lúcia Sousa, José Froias,
Manuel Torres, Steve Vieira, João e Carlos Correia e Valter Froias
-, assim como toda a comunidade pauense em geral.

Esta página foi patrocinada por
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Uma força da natureza II
Susana Sequeira

George Clooney a preto e branco

O conhecido actor passou para o outro lado das câmaras,
sentou-se na cadeira do realizador e, não contente com isso,
ainda produziu e co-protagonizou o drama a preto e branco,
Good Night and Good Luck. Baseado numa história
verdadeira, este filme aborda o conflicto entre o jornalista
televisivo Edward R. Murrow e o Senator Joseph McCarthy,
em 1954. McCarthy ficou conhecido pela sua perseguição
implacável aos comunistas norte-americanos. Murrow fez
parte de uma equipa jornalística que expôs a perfídia e
injustiças do senador e da comissão que presidia. Clooney
juntou um elenco de peso para dar vida a este drama, com Jeff
Daniels, Robert Downey Jr., Patrícia Clarkson, entre outros,
sem esquecer David Strathairn que dá vida a Edward R.
Murrow.

Descubra pelo menos seis diferenças entre os dois desenhos

A descoberta

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
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Montréal H2W 1K5
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& Pereira Inc.
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Seguros  e serviços financeiros
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Os portugueses acabam de inventar a caixa  Multibanco -
DRIVE-IN. Basicamente e uma caixa Multibanco normal, mas
a uma altura  mais reduzida para permitir levantar dinheiro sem
sair do carro. Para usar esta novidade foram divulgadas
instruções específicas que se aplicam a cada caso, por favor leia
as instruções que se aplicam a si:

Homens
1.   Guiar até a caixa Multibanco
2.   Baixar o vidro da janela
3.   Inserir o cartão e introduzir o PIN
4.   Introduzir quantia desejada
5.   Retirar o dinheiro, cartão e recibo
6.   Fechar o vidro
7.   Continuar a guiar

Mulheres
1.Guiar até a caixa Multibanco
2.Fazer marcha- atrás 1 metro para alinhar a janela com a caixa
Multibanco
3.Deixar o carro ir abaixo
4.Baixar o vidro da janela
5.Abrir a mala, retirar o estojo de maquilhagem e encontrar o
cartão
6.Verificar a maquilhagem no retrovisor
7.Tentar meter o cartão na maquina ( abrir a porta do carro para
mais facilmente aceder a maquina, devido a distancia entre o
carro e a maquina )
8.Inserir cartão
9.Reabrir a mala e localizar o maço de cigarros com o PIN  escrito
10.Inserir PIN, cancelar, voltar a introduzir o PIN
11.Introduzir quantia desejada
12.Verificar maquilhagem e cabelo no retrovisor
13.Retirar dinheiro e recibo
14.Localizar carteira e guardar o dinheiro
15.Localizar livro de cheques para guardar o recibo
16.Reverificar maquilhagem
17.Avançar 2 metros com o carro
18.Fazer marcha- atrás 2 metros para alinhar a janela com a caixa
Multibanco
19.Retirar cartão
20.Localizar bolsa do cartão na carteira e guardar cartão
21.Reverificar maquilhagem
22.Voltar a ligar o carro e arrancar
23.Guiar durante 3 quilómetros
24.Destravar o travão de mão

Gaïa
Papagayo

O grupo de Montreal conseguiu gravar o seu CD depois de 8
anos de actividade. A espera valeu mesmo a pena. Do começo até
o final as 12 canções dão as mãos com uma unidade harmoniosa.

Desde a primeira canção “Maracujá” se sente esta fusão de
identidades que são os Gaïas: Brasil mestiçado com Peru, Portu-
gal e Canadá.

Com temas como “Dona Rosalina” - um sonho de André
Faleiros (o baixista do grupo) - eles conseguem misturar temas
leves com uma música de intensidade sem parceira. Já estamos
longe do primeiro EP da banda onde procuravam ainda sua voz.
Esta voz se desabafa em canções como “Sunshine” onde se
reconhece as primeiras influências da banda ou seja o funk, R&B.
Suavidade e intensidade encontram seu balanço em temas como
“Olha o trem” um lindo trabalho de voz de Elie Haroun (o can-
tor) reforçado com a participação de Elza Soares (grande
sambista de mais de 50 anos de experiência!).

O som geral da produção de Ramasutra dá a riqueza ao CD
misturando elementos eletrônicos sensuais com as raízes
brasileiras do grupo.

Com este CD Gaïa transmite uma sabedoria e cumplicidade
musical que são gostosas de ouvir.

Grupo:  Gaïa     Disco: Gaïa     Ano: 2005
Selo: Jajou productions
Cotação:

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

Filomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.B .....

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

Sabem porque é que os homens são os maiores culpados pelos
acidentes do mundo ?
- Não?!
- É porque dão as chaves dos carros às mulheres...

Como se dão os nomes ?
Os furacões não se apresentam como sendo fulano tal aos

meteorologistas para a seguir serem parte das notícias para avisar
a população onde vai passar e preparar o chá quando chegar!

 Os especialistas pensaram que dando um nome pessoal para
facilitar as comunicações, a vigilância e os avisos assim têm certidão
que não se enganam de tempestade. A cada estação, os
especialistas preparam uma lista de nomes que possam a vir ser
utilizados para um futuro furacão, tendo um nome por cada letra
do alfabeto. A experiência desta maneira de funcionar mostrou
que é mais útil tanto no escrito como na comunicação, utilizando
nomes femininos em vez masculinos, dando rapidez e menos erros.

As listas são revisadas todos os seis anos e os nomes que já foram
utilizados são trocados.

Os nomes que podem ser utilizados nos anos a seguir:

Disney lança concurso infantil
baseado em “Crônicas de Nárnia”

Faltando pouco para a estréia mundial de “As Crônicas de
Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa” Walt Disney
Pictures e a Walden Media estabelecem parceria com website
infantil e editora de livros e promovem concurso inspirado no
clássico de C.S.Lewis. Podem participar crianças e
adolescente entre 5 e 15 anos, que queiram dar a própria
interpretação do universo mágico do escritor, povoado por
minotauros, centauros, gigantes e anões, entre outros seres
fantásticos.  Escrita há mais de 50 anos, a série de livros
“Nárnia’’’’ retrata as aventuras de quatro irmãos ingleses que,
durante a Segunda Guerra Mundial, ajudam o leão Aslan a
salvar o reino de Nárnia da Bruxa Branca. Trata-se de um
fenômeno da literatura infanto-juvenil dividida em sete vol-
umes, traduzida em 29 idiomas e com mais de 85 milhões de
cópias vendidas mundialmente.

Estas são de graça...
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EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL
EM  20 SETEMBRO 2005
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

HISPANO-LUSO
220  Rua Rachel Est   514.849.8591

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

FARMÁCIAS
FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio                   514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225

FOTÓGRAFOS
FOTO ESTRELA
                                                   514.279.5201

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.: 514.277.7778

514.862.2319

ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350  Autoroute 13, Laval          514.595.1500
 Víctor Marques   514.570.9857

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

Consulado Geral
de Portugal

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

HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  351-1716

RENOVAÇÕES
LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony                                                   514.593.6649
Dominique        514.842.6420
RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON        514.721.8885

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent                               514.845.1520

TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626

TIPOGRAFIAS
TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Hosp. Montreal para Crianças
Informação Montreal
Normas do trabalho
Recolha de lixo e urgências
Serviço Interculturais
Sun Youth, Serviços de Urgência
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

IGREJAS

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

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.844.2269
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950

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

CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500 Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor:  Carlos  Figueiredo              514.376.3210

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                514.271.6452

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

[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

†

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.844.0161
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
514.842.6822
514.896.3100

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

†

†

Ana Garcia dos Santos
1919 - 2005

Faleceu em Várzia de Seia, Portugal, a 16 de
Setembro de 2005, com 86 anos de idade, a Sra. Ana
Garcia dos Santos, esposa do já falecido Manuel dos
Santos.
Deixa no luto seus filhos Luís, Manuel, Virgílio, Irene
e Cândida; noras e genros Glória, Etelvina, Alice,
Amadeu e José; netos e netas Nelson, Joseph,
Danny, Mario, Mike, Anabela, Inês, Carla, Marta,
Jennifer e Nancy; bisnetos e bisneta Yuri, Raphael
e Tatiana.
A família enlutada, vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
estiveram presentes na celebração religiosa no dia 17 de Setembro na
Igreja St-Vincent Ferrier ou que, por palavras e gestos de amizade, os
reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida. A todos Bem-
Hajam.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o  dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza quinta-feira, 22 de Setembro,
pelas 18h30, na Missão Santa Cruz.

1º Ano de Saudade
António Martins

27 de Setembro de 1936 – 24 de Setembro de 2004

Esposa, filhas, restantes familiares e amigos
recordam com profunda saudade o seu ente
querido.
Renovam profunda gratidão pelas presenças
amigas na liturgia do 1º ano em sufrágio pela sua
alma, que será celebrada domingo, 25 de
Setembro, pelas 11h00, na Igreja Notre-Dame-
de-Fatima, situada no 1815 rua Favreau, em
Chomedey, Laval.

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

Blandina Linhares
1929 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Setembro de 2005, com
76 anos de idade, a Blandina Maria Linhares, natural da
Ribeira Quente, São Miguel, Açores, esposa do já falecido
Tomas Linhares.

Deixa na dor seu filho José, sua filha Ana Maria (Artur),
seus netos(as), seus irmãos(ãs), cunhados(as), assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277-7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar ontem, dia 20 de Setembro, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Près du Fleuve, onde foi
a sepultar.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o  dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 23 de Setembro, pelas
18h30, na Missão Santa Cruz.

Tel.: (514) 849-9966 4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista
Óculos

Lentes de contacto
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CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

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

(514) 820-5247
Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.

Padaria Medeiros
(514) 277-9290

Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.

Contactar: (514) 995-9745

Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário. Carlos (514) 231-7583

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

Contactar
(514) 830-7942

Os Romados  procura ajudante de
pasteleiro, a tempo inteiro.

(514) 849-1803

VENDE-SE

Vende-se barco Airsolid (tipo Zodiac)
de 12 pés, rígido. Motor Johnson 25
HP. $5900 negociável.

Contactar José Machado
(514) 279-6301

Rapariga portuguesa procura rapaz
entre 27 e 33 anos. Assunto sério.

Email:
pombinha28@hotmail.com

Procura um conjunto para seu
casamento ou outra ocasião
especial? Contrate o grupo trio
“Oceanic”, directamente das Festas
Popular de São Roque, São Miguel.
Música portuguesa, latina,…

Tel: 011 351 966 917663 ou email:
joseraimundo@hotmail.com

Procura-se senhora para limpeza,
para as sextas-feiras. Deve ter
experiência e falar francês ou inglês.

(514) 947-5375
(514) 273-5375

Em Boisbriand, procura-se senhora
para limpeza, 5 dias por semana.
Deve possuir meio de transporte - não
há transportes públicos. Deve poder
executar várias funções. Bilingue
(inglês) uma vantagem. Salário a
discutir.
Contactar Érika Kraus, pelo telefone:
(450) 435-3095 ou (450) 979-1285

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

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

88888.88.88.88.88.88a partir de *

preço por anúncio

+TPS+TVQ
*novos contratos unicamente, a
partir do 23 de Setembro

VÁRIA

ENCONTROSMÚSICA

Pagamento com VISA
     ou MASTERCARD unicamente

Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 7 de Copas, que significa Futilidades.
Amor: Deixe fluir com mais naturalidade os seus sentimentos,
se necessário dê o primeiro passo.
Saúde: Semana muito atarefada, gira muito bem o seu tempo.
Dinheiro: Poderá estar embrenhado em muitos projectos em

simultâneo.
Número da Sorte: 43 Números da Semana: 45, 41, 2, 44, 3, 6

Carta da Semana:  7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: A sua sensualidade estará saliente, favorecendo a sua
vida afectiva.
Saúde: O seu espírito estará liberto de preocupações,
despertando em si uma grande energia.

Dinheiro: Boas perspectivas financeiras, mas fruto do seu empenho.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 33, 6, 35, 37, 8, 5

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Novos Planos e
Interferências.
Amor : A sua dedicação à vida familiar pode não estar a
corresponder às expectativas.
Saúde: Grande tendência para sentimentos de frustração e
insegurança.

Dinheiro: Não se meta em negócios sem as garantias mínimas de
credibilidade.
Número da Sorte: 57 Números da Semana:  22, 25, 36, 24, 20, 3

Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
ou Mudança.
Amor: Não seja tão exigente com a sua cara-metade quando
também erra nas mesmas situações.
Saúde: Esteja atento a possíveis problemas a nível ocular.

Dinheiro: Poderá ser surpreendido, positivamente, por um colega que
será o seu braço direito no desenvolvimento de uma actividade.
Número da Sorte: 34 Números da Semana:  11, 13, 19, 18, 14, 7

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Poder,
Sucesso e Frutificação.
Amor: Não defina projectos isoladamente, pois o seu par tem
uma opinião a dar.
Saúde: Poderá sentir um ligeiro mal-estar, sentindo-se enjoado.

Dinheiro: Não volte com a palavra atrás num acordo feito há algum tempo.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 1, 5, 9,7, 45, 42

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Novos
Planos e Interferências.
Amor : A sua calma facilitará a resolução de um problema conjugal.
Saúde: Por mais difícil que lhe possa parecer, afaste de si esse pessimismo.

Dinheiro: Através de um forte poder de argumentação, conseguirá
ultrapassar uma situação constrangedora no seu local de trabalho.
Número da Sorte: 57 Números da Semana:  44, 41, 10, 20, 30, 5

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: A sua vida amorosa estará beneficiada.
Saúde : Trate bem dos seus pés, poderão surgir alguns
problemas.
Dinheiro: A nível financeiro poderá ter que tomar uma decisão

muito importante, mas aja com prudência.
Número da Sorte: 45 Números da Semana: 7, 8, 9, 19, 29, 6

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Poderá conhecer uma pessoa que trará um novo ânimo
à sua vida.
Saúde: Não se exalte sem necessidade.

Dinheiro: Não se preocupe, pois o seu mérito poderá ser bem
recompensado.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 11, 23, 25, 4, 9, 7

Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Problemas
Financeiros.
Amor: Não se sinta frustrado, pois nas situações difíceis está
sempre alguém disposto a apoiá-lo.
Saúde: A sua ansiedade poderá deixar algumas marcas na sua saúde.

Dinheiro: O momento não é o melhor para fomentar discussões e desavenças.
Número da Sorte: 68 Números da Semana: 8, 5, 2, 1, 14, 11

Carta da Semana:  Ás de Paus, que significa Energia, Principio.
Amor: Reja a sua vida através do amor.
Saúde: Não deixe de consultar o seu médico de família.
Dinheiro: Um comentário sem fundamento poderá deixá-lo

abalado, mas sabendo a qualidade de trabalho não se deixe ir abaixo.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 6, 3, 36, 39, 38, 7

Carta da Semana:  6 de Espadas, que significa Viagem ou Vitória.
Amor: Esteja mais receptivo ao amor e à felicidade.
Saúde: Não se tranque em casa e aproveite os benefícios da natureza.
Dinheiro : Poderá tomar conhecimento de uma notícia, do

âmbito profissional, que o deixará satisfeito.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 20, 25, 14, 45, 6, 9

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Uma relação antiga poderá reacender e devolver a
alegria que faltava na sua vida.
Saúde: Não descure os seus cuidados alimentares.

Dinheiro: O seu discernimento ajudá-lo-á a tomar consciência de um
assunto delicado.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 5, 2, 11, 19, 7, 8

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

Procura-se pessoa para ajuda
doméstica. 3-4 dias por semana.

Telefonar e deixar
mensagem.

(514) 270-3378
Procuramos um chefe cozinheiro com
experiência em cozinha portuguesa.

Contactar Jennifer
(514) 570-4955

Precisa-se pessoa para l impeza
(senhora de preferência). Pessoa
discreta, responsável e honesta.
Sector St-Denis / Duluth.

(514) 282-3458

Precisa-se pessoa para limpeza de
casa. 3 vezes por semana. Deve ter
referências.

Favor de deixar
mensagem.

(514) 342-9070

Procura-se senhora para limpeza,
em Côte-des-Neiges. 1 vez por duas
semanas (4 horas por vez). Com
referências.

(514) 489-0102

Vende-se carro – Toyota Highlander
2001. 36000 milhas. $18400.

(514) 267-2761

Propriedade com rendimentos, em
Montreal, à venda pelo proprietário.
Rendimento de $49 900 por ano.
5plex.

(450) 663-8552

Precisa-se pessoa para fazer tricô
(malha) com experiência em
máquinas Santoni.

Contactar Sylvain
(514) 944-3891

Procuramos um homem para atelier
de enchimento, e para distribuições.
Situado em Laval.

(450) 625-6422

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

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

AVON procura pessoal. Tempo inteiro
ou parcial. Lucro de 10 a 50 %.
Comece agora e receba uma prenda,
e seja elegível para ganhar $10 000.
Contactar Teresa:
(450) 621-9407
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Resultados

2  2
2  1
0  0
3  1
2  2
4  0
2  1
1  0
2  1

BREVES

1 4

Próxima jornada

25-09                                           11:00
25-09                                           11:00
24-09                                           16:15
24-09                                           14:00
23-09                                           16:30
25-09                                           11:00
25-09                                           15:30
25-09                                           11:00
18-09                                           15:30

João Abel no comando do
Marítimo.O presidente do
Marítimo, Carlos Pereira,
confirmou que o professor
João Abel, que integrava a
equipa técnica, irá agora assu-
mir o comando dos insulares.

Ronaldo contra as críticas a
Luxemburgo.O internacio-
nal brasileiro, do Real Madrid
não compreende a razão das
fortes críticas dirigidas ao téc-
nico Vanderlei Luxemburgo,
mesmo tendo em conta que os
«merengues» sofreram a se-
gunda derrota consecutiva
na Liga espanhola.

José Gomes fica em Leiria.
A garantia é dada pelo presi-
dente do clube, João Bartolo-
meu, que atribui assim um
voto de confiança a José Go-
mes, apesar do início de época
aquém das expectativas – um
ponto somado ao cabo de qua-
tro jornadas, que se traduz na
penúltima posição na tabela

Lampard espera muito luta
por parte dos adversários do
Chelsea.Embora Frank Lam-
pard admita que o Chelsea, de
Mourinho, esteja a realizar
um início de campeonato irre-
preensível, como provam as
seis vitórias consecutivas, o
médio inglês admite que ain-
da faltam muitos jogos para
decidir o próximo campeão.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COMENTÁRIO – 4ª JORNADA
O FC Porto cedeu os primeiros pontos no campeonato,

curiosamente no mesmo terreno onde o ano passado também se
estreara a empatar, o que significa que tal como ele, o Braga
repetiu a igualdade, com a diferença, para ambos, de se tratar da
primeira cedência depois de três triunfos. Os dois adversários
revelam-se bem mais poderosos esta época e, apesar do nulo,
assistiu-se a um verdadeiro embate de candidatos, Braga que
continua sem sofrer golos esta epoca. Que, não por acaso,
continuam a repartir o primeiro lugar, embora desta vez com a
companhia do Nacional que vence Sporting na Madeira.

Além do confronto entre dois dos líderes, aquilo que  foi jogado
na jornada forneceu o primeiro ponto ao Penafiel, na casa de um
Marítimo também em crise, triunfos que se diria naturais de
Setúbal e Paços de Ferreira, assim como de um Rio Ave que
merece a chamada de atenção por ter regressado a lugares de
topo - ainda só perdeu no Dragão! - e ainda Benfica. Muito Benfica.
A primeira vitória do campeão nacional foi também a mais robusta
do campeonato e ficou ao mesmo tempo assinalada pelo primeiro
“hat-trick”, de Nuno Gomes. Tudo seria perfeito na Luz, não fosse
aquele descolorido 11º lugar que ocupa. De salientar igualmenye
o lugar europeu do Belenenses e nova derrota dos pupilos de
Jaime Pacheco, Guimaraes unica equipa que ainda sem pontos..

CURIOSIDADE
Esta poderia ser a jornada dos provérbios. Se pela boca morre

o peixe, Co Adriaanse deve estar a sentir alguma falta de ar depois
do seu 0-0 em Braga, a destoar dos restantes seis jogos já
disputados e nos quais se marcaram 19 golos, à espantosa média
de 3,2 por partida. Pelo menos desta vez, não foi o futebol de ataque
do seu FC Porto a garantia de muitos golos. Mas se também não
há fome que não dê em fartura, isso pode dizê-lo o Benfica, que
tinha o magro tento da derrota em Alvalade e agora fez quatro, com
evidente destaque para o homem da jornada: Nuno Gomes

Itália: jogo que durou
46 segundos causou sete feridos

O jogo entre o Ebolitana e o
Cosenza, do Grupo 1 da serie D
italiana, deve ter lugar garan-
tido no Guiness, já que, apesar
de ter durado apenas 46 se-
gundos, causou confrontos
que provocaram ferimentos
em sete polícias.

Tudo aconteceu no passado
domingo, no Estádio Dirceu de
Eboli, em Salerno. Mal soou o
apito inicial, um adepto entrou
em campo e deu um pontapé no
guarda-redes Spicuzza, fu-
gindo em seguida. O guarda-
redes deitou-se no relvado,
quei-xando-se de dores fortes e
o árbitro resolveu dar por
termi-nado o encontro.

Nas bancadas geraram-se
vários desentendimentos, o que
levou à intervenção da polícia.
Mas seriam as forças policiais as
mais afectadas, já que sete dos
seus agentes tiveram de rece-
ber tratamento no hospital.

COMENTÁRIO: A LIGA DE HONRA
A amarela ficou por Aveiro

Foram necessárias quatro jornadas para o Beira-Mar “trocar”
a habitual camisola amarela pela de líder da prova. Desta feita não
foi necessário o tempo de descontos para levar de vencida o seu
oponente, neste caso o Covilhã, que viajou até Aveiro como
comandante do campeonato. Ainda assim, os leões da serra
mantêm-se em zona de promoção, da qual se despediu o Leixões.
Contudo, a equipa de Matosinhos passou com nota positiva em
Moreira de Cónegos, o que lhe permite manter a invencibilidade
e uma distância curta para os aveirenses. Falar em Moreira de
Cónegos é um bom ponto de partida para abordar o mau início de
alguns candidatos. Os “axadrezados” de Vítor Paneira continuam
sem vencer e estão nos últimos postos da classificação, assim como
o Maia, para quem nem a “heróica” recuperação em Ovar disfarça
um percurso bem abaixo das expectativas. Melhor, mas ainda sem
convencer, continua o Santa Clara. Os açorianos tardam em
descobrir o caminho das vitórias, e o máximo que conseguiram foi
empatar todos os encontros já disputados. Se uns tardam em
arrancar, outros chegam atrasados à linha de partida mas
dispostos a surpreender. O “repescado” Gondomar vinha de duas
vitórias caseiras e trouxe ontem um ponto de Chaves, o que lhe
garante para já uma posição tranquila no pelotão, ao lado de um
Varzim que infringiu o primeiro dissabor a um Estoril com
ambições, mas que não se deu bem na primeira prova fora de
portas. Numa ronda onde não se registou qualquer triunfo
forasteiro, destaque ainda para os primeiros pontos conquistados
pelo Aves, que venceu em casa o Vizela, e pelo Feirense que, apesar
de ainda ostentar a lanterna vermelha, pretende agora seguir o
exemplo da época passada, na qual fez uma recuperação notável.

Mourinho não fecha a porta
à selecção de Inglaterra

José Mourinho deixou no ar a
ideia de que pode ter interesse
em treinar a selecção inglesa. O
treinador do Chelsea diz que se
vai sentindo «cada vez mais
inglês».

Depois de ter revelado que
gostaria um dia de treinar a
selecção portuguesa, o técnico
deixou no ar mais recente-
mente a ideia de que lhe podia
agradar igualmente trabalhar
noutra selecção. Agora volta a

alimentar a ideia.
«É verdade que parte de

mim já se sente inglesa», afir-
mou Mourinho em declara-
ções à revista Time Out, acres-
centando que, com mais tempo
no Reino Unido, esse senti-
mento será ainda mais forte.

«Se ficar aqui mais cinco
anos, a duração do meu con-
trato, sentir-me-ei ainda mais
inglês. Com seis anos a gostar
de Londres e da Inglaterra e

com as pessoas no coração po-
dia fazê-lo de forma profissional
e também com o coração»,
disse o técnico português,
quando questionado especi-
ficamente sobre a selecção
inglesa.

Mourinho continua a dizer
no entanto que acha o cargo
mais adequado para um inglês,
e remata com elogios para o
actual selecionador, o sueco
Eriksson: «Nesta altura o tra-
balho da selecção de Inglaterra
é do Sven, que é um profissional
de topo e também o faz com um
pouco de Inglaterra no cora-
ção.»

Já depois de divulgadas es-
tas declarações, o Chelsea e a
assessoria de imprensa de José
Mourinho esclareceram que o
treinador não quis colocar em
causa Eriksson, numa altura
em que o sueco é alvo de muitas
críticas depois da derrota na
Irlanda do Norte, nem tem
intenção de se naturalizar in-
glês. «Mourinho está descon-
tente por o contexto desta en-
trevista ter sido usado para co-
locar mais pressão no treinador
Sven-Goran Eriksson», defen-
deu o Chelsea.
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Um jardim à Beira-Mar
Antes de Salazar, e do 25 de

Abril, era frequente ouvirmos
dizer que Portugal era um
jardim à beira mar plantado.
Depois das férias verifiquei que
o jardim tem uma cor cinzenta
e com uma imagem de tristeza.
Existe uma crise grave;  enu-
merar tudo o que está mal  seria
fastidioso,  pois há casos aber-
rantes que davam para encher
muitas  páginas do jornal.

A situação pode ser
comparada com alguém que
recebeu uma boa herança e
que muito tem feito para gastá-
la, sem pensar no futuro. Os
portugueses têm vindo a acu-
mular cartões amarelos e se não
fizerem atenção às faltas, po-
dem descer de divisão. Claro
que a natureza não nos tem
ajudado, mas eu penso que até
há males que vêm por bem, são
avisos que devem fazer às
pessoas  parar e pensar. É im-
possível recolher sem semear, e
a semente morre para dar fruto.

Na história dos portugueses
já existiram várias crises, que
foram ultrapassadas, e eu tenho
confiança nas nossas capa-
cidades e inteligência para re-
solver mais esta, desde que
haja coragem e boa vontade.
Ou-tros países em situações
seme-lhantes conseguiram
encon-trar uma solução e nós
também podemos fazê-lo, se
deixarmos de pensar que as
mudanças e os sacrifícios são só
para os outros.

 A maioria dos portugueses

Victor Hugo

da diáspora não depende de
Portugal, mas muitos de nós
temos lá familiares e amigos e
também  seremos afectados se
a situação se agravar e se o
nosso lindo jardim perder aque-
les encantos de que tanto nos
orgulhamos.

Sport Montreal
e Benfica

O Sport Montreal e Ben-
fica pede para respeitarem
o horário da festa de aniver-
sário para o bom desen-
volvimento da festa. O início
da cerimónia é as 19h30.

Obrigado
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