
A Voz de Portugal
Quarta-feira 15 de Março de 2006

    Ano XLVI • Nº 11         email: jornal@avozdeportugal.com           WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM                      15 de Março de  2006

4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-6150

MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

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

Cont. na pág. 2

Benfica faz história
em Liverpool

A tarefa não era fácil, aliás até à
altura o Benfica nunca tinha sido
capaz de ultrapassar o Liverpool
para garantir uma passagem na Liga
dos Campeões. Mas a história não
se repetiu e o Benfica apontou dois
golos em Anfield Road e dessa
forma conseguiu passar aos quartos
de final.

Um feito histórico para Portugal,
visto que foi a primeira vez que uma

Helena Resende

equipa portuguesa conseguiu eli-
minar o Liverpool, que não perdia
em casa há quinze jogos.

Emoção e sorte à mistura
O Benfica apresentou-se desfal-

cado, uma vez que Petit se tinha
lesionado no jogo-treino que a equi-
pa da Luz tinha realizado no dia an-
terior ao jogo, mas mesmo assim a
equipa portuguesa aguentou bem a

Cont. na pág. 16

A Televisão
e os Grafitti
Pe. José Maria Cardoso

A notícia não é nova mas é cu-
riosa. Hoje lembrei-me dela por-
que o nosso Centro Comunitário,
depois de ter sido pintado e repin-
tado, voltou a acordar hoje com
uma maquilhagem que não é a
dele nem lhe fica nada bem.

Há já muito tempo, o jornal “La
Presse” contava a história de um
grupo de moradores de uma de-
terminada zona da cidade, que, já
cansados de limpar, pintar e repin-
tar os rabiscos que alguns artistas
nocturnos deixavam ficar nas
paredes das suas casas, como se a
cidade fosse uma galeria a céu
aberto, juntaram-se em protesto a
pedir mais vigilância policial, pois
os grafiteurs não davam tempo a
que os pincéis secassem de uma
pintura a outra.

Tomada de posse do

Raul Mesquita

Presidente da República

Ver pág. 2

Taça Portugal
VS
VS
VS
VS

V. Setúbal
Marítimo
Académica
Benfica*

Boavista
FC Porto
Sporting

Guimarães
*15h30 RTPI
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Descobre o teu talento!
Projecto para os jovens inserido nas celebrações dos 50

anos de existência. Um acontecimento único para jovens
dos 16 aos 25 anos. Um concurso onde todos podem
concorrer. Terás de escolher a categoria com que melhor
te identificas. Para participar, tens de fazer um portfolio por
um fotógrafo profissional, e as secções de fotografias são
nos sábados de 18 e 25 de Março, na APC, e nos dias 8 e 15
de Abril, das 15H00 às 19H00, no Centro Comunitário de
Santa Cruz.

Para raparigas                                      Para rapazes
1- Original 1- Original
2- Fotogénica 2- Galá
3- Top Model 3- Mr. Músculo
4- Cómica 4- Cómico
Haverá oito premiados (um em cada categoria). A escolha

dos premiados será feita por um jurí no dia 27 de Maio,
seguido de uma noite de discoteca. O portofolio contém um
foto poster 12x18, foto que estará exposta no dia da Gala e
5 fotos 8x12, a cores e em diferentes posições. Como custo
de participação, serão exigidos 35$ para o portofolio que
deverão ser pagos na altura da secção de fotos. Para mais
informações telefona para: Tiago Curado: 991-5819, Sylvio
Martins: 299-2966 e Manuel Ribeiro: 842-1340.

Cansados de trabalho e de despesas, lá
resolveram manifestar-se e conseguiram
fazer com que as suas razões fossem ouvi-
das. Uma cadeia de televisão local que cobria
a manifestação, sai-se com uma emissão a
defender, não os moradores das casas
danificadas, mas os pintores: que é um
direito, que é uma manifestação de arte, que
era exagerada a posição dos moradores, etc.
e tal.

– Ai é? – pensou um dos moradores cansa-
do de ir comprar tinta e dar ao pincel. – Ai
vocês acham que é arte e que é um direito?
Então espera aí que já mamas na mesma
teta...

Pelos vistos, não esteve com meias me-
didas. Arranjou uma lata de tinta, dessas que
se usam nos grafitti e que só saem a custo de
muito químico ou a pico e a martelo, e vai
decorar a grande parede do edifício da tal
empresa de televisão que defendia os tais

A Televisão e os Grafitti
Cont. da pág. 1

artistas.
– Se é arte, tomai lá, e é de graça...
Mas, como nestas portas há mais gente a

vigiar que nas portas dos tais moradores
enfurecidos, mal o homem acabou a obra
prima e já a segurança lhe tinha posto a unha
em cima.

Foi preso e teve, com certeza, que pagar
pelo atentado à propriedade alheia.

Não se consta que tenha havido uma
emissão especial por parte dessa empresa
de televisão para agradecer a arte deixada,
nem lhe terão tecido louvores por ter feito da
parede deles uma tela.

É sempre assim. Um papel à nossa porta
incomoda mais, e parece sempre muito mais
lixo, que um contentor cheio à porta dos
outros.

Nós, entretanto, lá voltaremos a pintar a
parede do Centro Comunitário, até ao re-
gresso dos “artistas”.

Lançamento do novo CD de Bombolessé
Álbum Pucha-Pucha, « 5 a 7 » com bebidas e acepipes e

curta representação, Bobards – 4328 St-Laurent. Terça-feira
21 de Março de 2006 às 17 h. www.bombolesse.com

Baile da Primavera
O Clube Oriental Português de Montreal leva a efeito o

seu baile da Primavera, com jantar e animação musical, este
sábado, 18 de Março, pelas 18h30. Para informações: (514)
342-4373

Festa do Chicharro da Ribeira-Quente
A Associação Saudades da Terra Quebequente organiza

a festa do chicharro, com jantar-baile, no sábado 1 de Abril
de 2006, às 19h. A festa terá lugar no salão paroquial da igreja
St-Enfant-Jésus, 5037 St-Dominique, em Montreal. Para
informações: José Linhares (514) 722-8236 ou João
Linhares (450) 629-0150

Inauguração da nova cozinha de
Associação Portuguesa de Hochelaga

A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza no
sábado 8 de Abril, na sua sede social, situada no 6024, rua
Hochelaga, às 20H00, um jantar tradicional de dia de
Matança do Porco. Reserve os seus bilhetes com
antecedência pelos telefones (514) 254-4647 ou (514) 354-
7276

Assembleia Geral
O Carrefour des jeunes lusophones du Québec convoca

todos os seus membros para a sua Assembleia geral que
terá lugar no domingo 9 de Abril, às 15h00, na sede do S.M.
Benfica, 100 Bernard Oeste.

Saída à Cabana do Açúcar
O Clube Oriental Português de Montreal organiza, no dia

9 de Abril de 2006, às 12h, uma excursão à “Cabane à sucre”
– érablière Au Toit Rouge. Para informações, contactar o
clube: (514) 342-4373

Tomada de posse do
O Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva

foi, como previsto, ajuramentado na passada
quinta-feira, como 18º Presidente da Repú-
blica Portuguesa, na presença de cerca de
900 convidados nacionais e estrangeiros,
por entre os quais se destacavam vários a
convite pessoal do Presidente.

Chefes de Governo ou representantes
oficiais, estiveram na Assembleia da Repú-
blica e no Palácio de Queluz, a assistirem à
cerimónia e ao jantar protocolar, durante o
qual foi condecorado com o Colar da Grã-
Cruz da Liberdade, o Presidente cessante,
Dr. Jorge Sampaio.

No final da cerimónia na Assembleia
Nacional, alguns rancorosos despeitados
furtaram-se ao dever cívico de cumprimen-
tarem o Presidente ajuramentado.

Os comunistas, Direita, Esquerda e o ex-
presidente Dr. Mário Soares, para além de
não se levantarem aquando do termo do
discurso presidencial, também não se
dignaram, num gesto de simples cortesia e
de manifestação democrática, cumprimen-
tar e felicitar o novo Presidente.

Mário Soares, não conseguiu engolir a sua
derrota, o que foi na realidade, uma maior
vitória para o país. Mas pelo seu ego antide-
mocrático, pelo seu narcisismo, provou a
justeza da decisão da população. À parte
estas indelicadezas, facilmente dispensá-
veis, a cerimónia decorreu com o brilho e a
dignidade que o acontecimento requeria.

O Presidente resumiu num discurso bem
articulado e aplaudido pela digna assistência,
salvo os indivíduos já mencionados, os cinco
pontos mais importantes em que pensa
basear as suas acções de chefe Supremo do
país, em harmonia e respeito dos deveres do
Estado e do Governo. Eles vão, tal como
havia referenciado durante a campanha
presidencial, da Justiça ao saneamento das
finanças públicas, passam pela qualificação
dos recursos humanos, para se debruçarem
sobre a capacidade da Segurança Social e a

regeneração do sistema político português,
cinco desafios que o novo inquilino de Belém
põe à consideração do povo luso.

Lembrando que a qualidade do que se faça
colectivamente depende do esforço indi-
vidual de cada trabalhador, de cada cidadão,
já que, como bem realçou, “o País somos todos
nós”, afirmou que para se viver melhor ter-se-
á de trabalhar melhor, porque a Economia
não é “feita de milagres”, como acentuou.

O Presidente Cavaco Silva, demonstrou
firmeza ao apelar ao empenho dos trabalha-
dores, numa linguagem seca e directa que
assentando como uma luva no seu estilo
pessoal, como político e como homem,
contrastam com as de Sampaio, embora am-
bos, manifestem com ardor o tom patriótico
e demonstrem preocupação e incentivo pelo
desenvolvimento de Portugal.

Uma das figuras mais gratas para o Presi-
dente foi a presença do Presidente da Comis-
são Europeia, Dr. Durão Barroso, que enalte-
ceu a figura do novo Chefe de Estado, dizen-
do-se satisfeitíssimo pela sua ascensão ao
posto da mais alta relevância e “por aquilo que
ela representa para Portugal”, tendo em conta
o que Cavaco Silva poderá contribuir para o
desenvolvimento do país. Sintetizando bem
as expectativas do povo português e salien-
tando que a eleição de um estadista euro-
peísta como Cavaco Silva, foi uma excelente
notícia para a Europa, o Chefe do Executivo
europeu acrescentou: “Estou sinceramente
convencido que o novo Presidente, em
cooperação leal e empenhada com os outros
órgãos de soberania, Governo e Assembleia da
República, vai dar um grande contributo para
o desenvolvimento de Portugal e para a
prosperidade dos portugueses” disse Durão
Barroso acrescentando que “apesar de haver
diferentes perspectivas num pluralismo
democrático, nada impede que haja conver-
gência quanto aos grande objectivos”.  Estes
prognósticos que esperamos ver realizar-se, são
do maior interesse para Portugal. Assim seja.

Presidente da República
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Novas regras agradam a
pais e institutos politécnicos

As novas regras para a admissão de
pro-fessores, que passam pela realização
de um exame, agradam à Confederação
das Associações de Pais.

O exame nacional de admissão de do-
centes é uma revindicação antiga dos pais,
razão pela qual a intenção do Governo foi bem
recebida.

«É uma reivindicação antiga da confede-
ração que a formação inicial dos professores
esteja de acordo com a realidade das escolas.
Aquilo que temos verificado é que os nossos
professores, infelizmente, saem das escolas
superiores como saiam há 20 atrás. Não
houve grande evolução para que prepa-
rassem os nossos professores para a escola.
Nesse sentido vemos com alguma alegria
esta nova posposta de legislação», explicou
Maria José Viseu, da Confederação das
Associações de Pais.

O secretário de estado da educação, Valter
Lemos explicou que o exame só vai abranger
os futuros professores.

«Do que estamos a falar no momento é de
condições para acesso à docência, não é para
os professores que já estão na docência. As
questões que se colocam nos professores
que já estão na docência são questões de
reestruturação de carreira, relacionam-se
com matérias de avaliação de desempenho e
formação continua que também estão a ser
objecto de estudo mas não estão no quadro
no trabalho que vamos iniciar com as insti-
tuições de ensino superior que, neste caso,
respeita à fase anterior, àquilo que os candi-
datos devem fazer antes de serem profes-
sores», adiantou o governante.

Também o Conselho Coordenador dos
Institutos politécnicos considera que as
medidas visam sobretudo valorizar o nível de
ensino.

«Um dos princípios que o Ministério defen-

de é o de valorizar o conhecimento disci-
plinar, o aprofundar desse conhecimento é
extremamente importante», explicou Cris-
tina Figueira.

«A componente da pratica profissional que
o Ministério desde já aceita que possa ser
feita integradamente no curso de educa-
dores de infância e professores de 1º ciclo é
outro aspecto que também nos parece
positivo», adiantou aquela responsável,
adiantando que a proposta «tem caminhos de
inovação e que procura apostar na quali-
dades».

A ideia da realização de um exame nacional
para candidatos a professores consta de um
documento que vai ser entregue a respon-
sáveis do Ensino Superior.

Manuel Pinho garante condições
para maior concorrência

O ministro da Economia
disse, esta segunda-feira, que
existem condições para uma
maior concorrência no sector
energético, garantindo bene-
fícios para os consumidores e
empresas.

O ministro da Economia
considerou, esta segunda-
feira, que existem condições
para implementar uma maior
concorrência no sector da
energia.

À margem de uma reunião
com os ministros da Econo-
mia da União Europeia sobre
competitividade, Manuel Pi-
nho garantiu que a concor-
rência só vai trazer benefícios
aos consumidores e às em-
presas.

«Estão criadas condições
para aparecer mais concor-

rência, porque entende-se
que tal é positivo para os utili-
zadores e para as empresas»,

defendeu.
A título de exemplo, o titu-

lar da pasta da Economia a-

bordou o facto da cotação das
acções da EDP, a seguir a
Outubro, terem subido, quan-
do, no seu entender, se pode-
ria temer o inverso.

A propósito do actual de-
bate sobre o sector ener-
gético europeu, com fusões e
aquisições de empresas,
bem como as posições nacio-
nais dos Estados-membros,
Manuel Pinho reconheceu
que a questão é complexa.

De acordo com o gover-
nante, é necessário, por um
lado, salvaguardar interesses
nacionais e, por outro lado, a
eficiência dos mercados, a
transparência de preços e os
direitos dos utilizadores, a fim
de caminhar gradualmente
para uma maior integração
dos mercados.

GRIPE DAS AVES

Suiça confirma mais dois casos
Um laboratório britânico

identificou o vírus H5N1 da
gripe das aves em duas aves
encontradas mortas na Suíça,
elevando para três o número
de casos conhecidos no país.

Segundo o Gabinete Fed-
eral de Veterinária, os dois
animais em causa são um
galeirão (ave pernalta) e uma
negra (palmípede) e foram
encontrados no norte da Suí-
ça. Esta descoberta acontece
depois de, em Fevereiro, o
vírus H5N1 ter sido detec-
tado num mergulhão desco-
berto junto à água no lago
Genebra. As autoridades suí-
ças receiam que outras oito
aves com resultado positivo
ao vírus H5 da gripe das aves
tenham também a estirpe
H5N1, transmissível ao ho-
mem, mas aguardam os resul-
tados de análises feitas no
laboratório de referência eu-
ropeu, situado em Weybrid-
ge (Reino Unido).

Na Alemanha, em Lich-
tenfels, norte da Baviera,
surgiu a primeira suspeita de
gripe das aves numa explo-
ração agrícola. De acordo
com um comunicado divul-
gado em Munique, pelo Mi-
nistério do Ambiente da Ba-

viera, um teste provisório
efectuado a sete patos numa
exploração agrícola de Lich-
tenfels revelou-se positivo,
indicando que os animais
estavam infectados com o
vírus Influenza A da gripe das
aves.

Os restantes animais da

mesma quinta, cerca de 300,
foram todos abatidos preven-
tivamente, já no domingo à
noite, disse a mesma fonte.

Entretanto, foi enviado ma-
terial para análise no labora-
tório de referência alemão, o

Instituto de Medicina Veteri-
nária Friedrich-Loeffler, na
ilha de Riems, para confirmar
se os patos eram portadores
do vírus H5N1, a estirpe mais
perigosa da gripe das aves.

Até agora, o H5N1 só foi
detectado na Alemanha em
aves selvagens, em gatos
vadios e numa fuinha, na ma-
ioria dos casos na Ilha de
Ruegen, no extremo nor-
deste do país.

Birmânia detecta
primeiro caso
A Birmânia, que até aqui

conseguiu escapar à presen-
ça da gripe das aves no país,
confirmou esta segunda-feira
a presença do vírus H5N1
numa exploração agrícola em
Mandalay, centro do país.

CASA PIA

Ex-provedor faz revelações sobre «Bibi»
Apesar das queixas e dos

vários processos discipli-
nares relacionados com abu-
sos sexuais contra o antigo
motorista que deram origem
à proibição de Carlos Silvino
contactar com alunos o anti-
go provedor da Casa Pia re-
velou que recebeu alguns
pedidos para que fosse este
funcionário a transportar os
jovens.

Pedidos que foram inclu-
sivamente formulados por
directores de colégios. Con-
frontado com esta situação
pelo tribunal, Luís Rebelo,

admitiu tratar-se de uma «cla-
ra ambiguidade».

O antigo provedor também
não soube explicar como é
que apesar desta situação,
Silvino continuou a ter sem-
pre classificações de «muito
bom».

Luis Rebelo voltou ainda a
ser confrontado com uma
queixa que apresentou à Polí-
cia Judiciária em 1982, em
que denunciava o comércio
homossexual com alunos da
Casa Pia.  O antigo provedor
justificou esta participação
com o facto de vários jornais

terem denunciado as práticas de
prostituição nos jardins de Belém.

Antes de terminar o depoi-
mento, Luís Rebelo revelou
também que processou cri-
minalmente um antigo aluno
e Catalina Pestana por esta ter
relatado em tribunal que o
jovem lhe garantiu ter sido
vítima de abusos sexuais por
parte do antigo provedor.

Luís Rebelo já acabou o
depoimento, mas deverá
regressar a tribunal para ser
interrogado pela defesa de
Ferreira Diniz que o arrolou
também como testemunha.
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EUROPA CULTURAL

Onde Portugal teve o seu lugar
Maria Fernanda Pinto

Farta de fanáticos, de políticas, de esquerdas, de direitas, de
atribuições de medalhas (triste e morna gorjeta por acções,
que eles* ignoram, desconhecem, tanto quanto os
personagens a quem as vão atribuir), precisando que os
“arautos” de todos os países lhes expliquem, insistam, em
nome...não sei de que sentimento ou esperança de um
reconhecimento do pátrio ninho, enfim, farta de todos os
“convencidos” deste mundo e do outro, fui ver, levada pela
opinião de uma jornalista francesa, para o lado a que ela chama:
FAZER A EUROPA PELA MÚSICA!

A pergunta que se faz neste Festival é esta: e se os primeiros,
verdadeiros fundadores da Europa, foram os músicos e não os
políticos? E porque não continuar por todas as formas de
cultura?

Lindo!
Obrigadíssima, Anna Topaloff!!! Por sua causa encontrei-me

durante três dias, na linda cidade de Nantes, capital da
Bretanha, no seu 12. � Festival cujo tema foi “A Europa
Barroca”.

René Martin, director do Festival está verdadeiramente
convencido que os verdadeiros fundadores da Europa foram
os músicos e convenceu-nos também porque os seus
argumentos são irrefutáveis. Nos séculos XVII e XVIII, a
Europa já existia graças à música. O que nós chamamos música
barroca é, nada mais, nada menos do que uma mistura de
estilos francês, italiano, inglês, alemão, espanhol e português.
Estes compositores, inventaram um verdadeiro conceito de
harmonização europeia. Eles inspiraram-se, imitaram-se e
divertiram-se, sem negar a ideia da nação, numa maravilha de
comunicação, culturas fundidas, basicamente europeu.

Portugal teve largamente desta vez, um lugar de honra nesta
Europa Barroca, neste bem-aventurado 12. � Festival, onde
os músicos clássicos, nos ofertaram trechos musicais em
conjunto, tipicamente europeu, sem se limitarem à moda dos
seus países de origem.

Pudemos assim ouvir durante três noites, como Jean-
Sébastien Bach compôs as suas “Suites francesas” e “Concer-
tos italianos”, à moda alemã e como Francisco António de
Almeida, tendo sido aluno de Scarlatti, escreveu “A paciência
de Sócrates”, ópera no mais puro estilo italiano.

Uma Europa inteira, bem diferente, diz-nos René Martin, da
União Europeia económica que nós conhecemos e que nos

mete medo, de tão dividida que está. Imaginem que com os
meios de comunicação da época, este movimento cultural
circulou mais depressa, que no nosso tempo, com os meios
sofisticados de que dispomos, que se revelam insuficientes
para conhecer os nossos “vizinhos”.

Ninguém conhece ninguém, todos olhando o seu umbigo!
Voltemos a Portugal, que mesmo sendo vizinho de outros

e de si próprio e que tão pouco se conhece! Sabiam que o
reinado de D. João V teve culturalmente aspectos de muito
interesse?

Foi ele que introduziu a arte barroca na arquitectura,
mobiliário, talha, azulejo e ourivesaria, com grande riqueza.

No campo filosófico surgiu Luís António Verney com o
Verdadeiro Método de Estudar e, no campo literário, António
José da Silva. É fundada a Real Academia Portuguesa de
História e a ópera italiana é introduzida em Portugal.

Sabiam que a biblioteca de Lisboa nessa época era uma mais
das ricas da Europa? Infelizmente foi destruída pelo terramoto
de 1755.

Quando Lisboa foi destruída, toda a Europa se ressentiu.
Mais uma vez, numa grande afirmação de consciência
europeia: o compositor alemão Telemann, escreveu uma obra
de homenagem a Lisboa, que foi tocada de Berlim a Roma, de
Paris a Londres e onde se cantava em todas as línguas numa
grande ímpeto de fraternidade: somos todos portugueses!

Desde aí... ninguém mais conhece ninguém!
Ainda voltando a D. João V, é preciso dizer que este rei de

Portugal era ele mesmo um grande melómano, tendo feito vir
o mestre italiano Scarlatti. para ensinar música à princesa Maria
Bárbara, sua filha e filha de Maria Ana de Habsburgo.

Mas que pai!!!
Se isto se passasse em 2006, D. João V teria convidado um

especialista de empreendimentos imobiliários para que a
princesa Maria Bárbara pudesse investir os seus “fundos”, de
preferência com uma ajudazita da UE ou outra, para poder ir
de férias 376 dias sobre 365, e ter acesso a tudo o que neste
mundo é só apanágio de alguns, em detrimento de todos os
outros.

Felizmente, de vez em quando, uma luz de esperança no
horizonte, com acontecimentos como este que decorreu
entre o 25 e o 29 de Janeiro em Nantes.

Obrigada, Nantes, obrigada René Martin!

Na Comemoração do Dia Internacional
Mulher portuguesa
é comandante a bordo

Raul Mesquita

Não poderia ter sido escolhida melhor data para a nomeação da
Segundo-Tenente Gisela Antunes, uma jovem oficial da Marinha
Portuguesa, para comandante da lancha “Sagitário”, que hoje, Dia
Internacional da Mulher, será confirmada pelo chefe do Estado-
Maior da Armada, almirante Melo Gomes.

Com 25 anos de idade, Gisela, que nasceu em Coimbra a 20 de
Agosto de 1980, entrou em 1998 para a Escola Naval, tendo feito
o tirocínio na corveta “João Roby”, onde se encontrava como chefe
de serviço de navegação e na fragata “Sacadura Cabral”.
Promovida a guarda-marinho em Outubro de 2003, passou um
ano mais tarde ao posto de segundo-tenente. Em entrevista a um
quotidiano lisboeta, a jovem oficial, que tomará o novo cargo em
Maio próximo, disse sentir-se muito orgulhosa, como qualquer
outro oficial da Marinha quando recebe o convite para comandar
um navio.”Sinto-me muito honrada”, acrescentou. Considera que
o facto de ser a primeira mulher a exercer o cargo de comandante
na frota portuguesa, é um peso adicional às suas responsabilidades
o que porém, acaba por ser normal. Desde de 1992 que as
mulheres portuguesas ingressaram nos quadros da Marinha e,
pensa a segundo-tenente Antunes, “seremos todas pioneiras em
qualquer coisa”. A bordo da “Sagitário”, comandará uma equipa
de oito militares o que em nada a preocupa porque diz estar
habituada à boa camaradagem que existe a bordo, tendo a
experiência de ter sido chefe de serviço de comunicações na
corveta “Afonso Cerqueira”, e que nunca sentiu qualquer efeito
das diferenças de sexos, porque a filosofia que se utiliza é a de tentar
ao máximo terem tratamentos iguais aos homens o que, nos
pequenos espaços comuns que são os navios, permite e desenvolve
um espírito familiar, muito superior ao de qualquer empresa civil.
O namorado de Gisela é também marinheiro e acredita que
quando casados, será capaz de conciliar a vida profissional com a
familiar. A missão que lhe será atribuída aquando do comando
efectivo da lancha, será a de patrulhar e vigiar as costas do
continente e da Ilha da Madeira. De salientar que a Marinha
Portuguesa conta no seu activo 675 mulheres, das quais 170 são
oficiais, 54 sargentos e 451 praças. Presentemente a patente mais
elevada é a de capitão-tenente. “O ingresso de mulheres na Marinha
revelou-se um desafio cultural e organizativo, tendo provocado
alterações a nível interno, tais como: alteração nos uniformes,
remodelação dos navios, alojamentos em terra, adopção de cuidados
de gestão que permitam o natural desenvolvimento das carreiras dos
militares femininos em conformidade com os masculinos” refere um
comunicado da Marinha. Como nota final, recorde-se que foi a
tenente Mónica Martins, a primeira portuguesa a obter o breve
de piloto de helicóptero, o ano passado.
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Laval – a Assembleia visita
Raul Mesquita

A Assembleia Municipal da cidade Laval,
funcionou pela segunda vez da sua exis-
tência, no exterior do edifício da edilidade.

Cumprindo com uma promessa eleitoral
feita durante a última campanha, o “Maire”
Vaillancourt, dirigiu os trabalhos regulares
da assembleia do corrente mês, na cave da
Igreja St-Noël Chabanel, em St-François, na

ponta Este da Ilha de Jesus. Deve salientar-se que a primeira
vez em que o Conselho Municipal agiu fora dos muros do
edifício da Câmara Municipal foi exactamente na sua primeira
reunião após a fusão das 14 municipalidades da ilha. Ocorreu
o episódio a 16 de Agosto de 1965, devido ao elevado números
de cidadãos presentes no interior como no exterior da sala o
que não facilitava um bom funcionamento. Durante a reunião,
o presidente do Conselho suspendeu a assembleia e eleitos
e público, forma convidados a dirigirem-se ao auditório da
Chomedey High School, ao lado da Câmara Municipal, onde
os trabalhos continuaram a partir das 21 horas, com a
normalidade necessária. A história conta que nessa primeira
reunião da Assembleia Municipal de Ville de Laval, foi
nomeado chefe do serviço de polícia, Léo Paquin, Jean
Galarneau foi nomeado “greffier” e Bernard Laguë,
tesoureiro. A população de St-François que participou
massivamente nesta assembleia extraordinária pela origi-
nalidade, teceu elogios à iniciativa que segundo o responsável
das comunicações municipais Jean- Claude Beaudry, deverá
repetir-se nos seis grandes sectores da cidade durante este
mandato, estando prevista a próxima para o mês de Outubro.

Loto-Quebec abandona  projecto
No dia seguinte à apresentação do relatório

Coulombe, que pede à Loto-Quebeque que
reexamine detalhadamente o seu projecto
de construção do Casino de Montreal no
sector Pointe-Saint-Charles, a sociedade de
Estado abandonou a sua proposição. Num
comu-nicado, a sociedade de Estado explica
o seu gesto pela decisão do Circo do Sol se
retirar do projecto. O presidente de Loto-
Quebe-que, Alain Cousineau, explica que a
retirada do circo impedirá a concretização do
projecto.  Justamente antes do anúncio da
decisão de Loto-Quebeque, o Circo tinha
anunciado a sua retirada, invocando o “clima
de incerteza” que o cerca. Recorde-se que no
dia de 9 de Março, Guy Coulombe, que pre-
sidia a Comis-são sobre o projecto, pediu ao
Loto-Quebe-que que clarificasse as relações
com o Circo do Sol. Guy Coulombe
considerava no seu relatório que Quebeque
não podia dar o seu acordo ao projecto de
mudança neste mo-mento, pedindo à Loto-
Quebeque que reexamine os seus planos.

Coordenada por Miguel Felix

Os aumentos de
tarifas são inevitáveis

A Sociedade do Seguro Au-
tomóvel do Quebeque (SA-
AQ) considera que a precária
situação financeira do Fundo
de Seguro Automóvel, torna
inevitáveis os aumentos das
tarifas propostas. O presi-
dente da Sociedade, John
Harbour, explicou que há seis
anos, a SAAQ registou per-
das de 3 mil milhões de dóla-
res, ou seja 500 milhões por
ano, que atribui à deterio-
ração do balanço rodoviário

no Quebeque. Se nada se
fizer para rectificar a situação,
John Harbour afirma que o
Fundo de seguro será a seco
em 2018. O défice do regime
seria então de 15 mil milhões.
Mesmo se a SAAQ realizou
em 2005 um excesso de 200
milhões, imputável ao exce-
lente desempenho da caixa
de depósitos (mais de 18% de
rendimento), não assegura
que esta situação se repetirá
no curso dos próximos anos,

conclui o responsável pelo
organismo estatal O presi-
dente explica que os aumen-
tos das tarifas são necessá-
rios para assegurar a sobre-
vivência do regime. A propos-
ta de aumentos apresentada
pela SAAQ será discutida em
Maio, no âmbito de uma con-
sulta pública efectuada por
um Conselho de peritos. Es-
te conselho fará seguida-
mente as suas recomenda-
ções à Sociedade de Estado.

Latortue acolhido
por manifestantes
Cerca de sessenta manifes-
tantes acolheram o primeiro-
ministro interino de Haiti, Gérard
Latortue, defronte do escritório
do primeiro-ministro do Que-
beque, Jean Charest, em Mon-
treal do. Acusam-no de ter
organizado uma campanha de
repressão aos opositores
haitianos e têm-no como respon-
sável de crimes contra a
humanidade. O Senhor Latortue
teve uma entrevista com o
primeiro-ministro Charest, que
era acompanhado na ocasião
pelo ministro das Relações
internacionais Monique Gagnon-
Tramblay. O encontro foi princi-
palmente uma visita de cortesia.
Sexta-feira, dia 10 de Março, o
líder haitiano encontrou-se com
o primeiro-ministro Stephen
Harper em Otava. Gérard Lator-
tue deve ceder o poder à René
Préval, que ganhou as eleições
presidenciais haitianas do 7 de
Fevereiro.
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Bernard Geoffrion morreu
O antigo jogador do Canadiano de Montreal,

Bernard Geoffrion, morreu sábado 11 de
Março de manhã, num hospital de Atlanta,
algumas horas apenas antes que a sua famosa
camisola número 5 fosse retirada do circuito.
Durante os últimos dias, o estado de saúde de
Bernard Geoffrion tinha-se deteriorado
rapidamente, ao ponto de os seus filhos terem
anunciado, que não poderia estar presente na
cerimónia no Centro Bell, no sábado à noite,
antes do jogo dos Canadianos. Os problemas
de saúde de Bernard Geoffrion, 75 anos,
começaram na semana passada. Na sequência
da operação de um cancro no estômago, os
médicos determinaram-no incurável. Tinham-
lhe administrado soluto por via intravenosa
numa tentativa de o fazer retomar forças e
assim pudesse, estar em condições de parti-
cipar na cerimónia Montreal em sua honra.
Este soluto contudo gerou uma infecção.
Tiveram de retirá-lo, o que agravou a sua situação.

Philippe Kirsch
reconduzido
ao seu posto
Os juízes do Tribunal Penal In-
ter-nacional (CPI) reelegeram
por maioria absoluta, o Cana-
diano Philippe Kirsch à presi-
dência da instituição para um
novo mandato de três anos. CPI,
instalado em Haia, na Holanda, é
o primeiro tribunal internacional
permanente. Criado em 2002, é
encarregado de julgar os crimes
de guerra, os crimes contra a
humanidade e os crimes de
genocídio. A sua competência e
o seu funcionamento são geri-
dos pelas disposições do
Estatuto de Roma, adoptado em
Julho de 1998.
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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)
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Programas

Breve

Sites

Carta da Semana: O Enforcado, que significa Sacrifício.
Amor: Procure ser honesto com a sua cara-metade.
Saúde: Não se preocupe porque esta semana vai decorrer
sem grandes problemas.
Dinheiro : Modere os seus gastos pois poderá ter uma

despesa inesperada.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

Carta da Semana:  A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso.
Amor: Um amigo pode solicitar a sua ajuda.
Saúde : Não se isole, porque durante esta semana a tendência
é para a depressão.

Dinheiro: É possível que se desentenda com o seu chefe.
Número da Sorte: 16 Números da Semana:  1, 6, 9, 41, 42, 49.

Carta da Semana:  A Estrela, que significa Protecção, Luz
Amor: Não seja tão protector em relação aos seus filhos.
Saúde : As condições estão favoráveis ao descanso e à
descontracção.

Dinheiro: Mantenha a discrição e não comente os seus planos com
ninguém.
Número da Sorte: 17 Números da Semana:  8, 10, 36, 39, 41, 47.

Carta da Semana:  O Sol, que significa Protecção e
Germinação.
Amor: Procure não se precipitar em relação ao seu par.
Saúde : Não se deixe abater por uma constipação sem
importância.

Dinheiro: É possível que tenha alguns problemas com a sua entidade
patronal.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

Carta da Semana:  10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Não crie demasiadas expectativas em relação a uma
pessoa que conheceu há pouco tempo.
Saúde : A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana.

Dinheiro: Seja mais generoso com a sua família e surpreenda-a com um
presente muito especial.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

Virgem
Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Esteja atento e proteja-se de uma desilusão amorosa.
Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias vai
permitir-lhe trabalhar o dobro.
Dinheiro: Seja responsável e dedicado ao trabalho.

Número da Sorte: 40 Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

Carta da Semana:  A Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados.
Amor : Semana favorável ao convívio com os amigos.
Saúde : É possível que se sinta um pouco cansado
Dinheiro : Evite ser demasiado sonhador.

Número da Sorte: 10

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Mantenha a alegria e o optimismo.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar e com os resfriados.

Dinheiro: Durante esta semana estará particularmente brilhante.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Faça planos com o seu amor.
Saúde : Cuidado com aquilo que come pois é provável que o
seu organismo se ressinta da má alimentação que tem tido.
Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado.

Número da Sorte: 68
Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

Carta da Semana:  8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade.
Amor: O amor e a felicidade marcarão esta semana.
Saúde : Propensão para indisposição e dor de cabeça.

Dinheiro: As qualidades profissionais serão reconhecidas
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor : Período favorável ao romance.
Saúde : Dores de garganta e febre alta vão marcar a sua

semana.
Dinheiro: É possível que veja o seu dinheiro desaparecer de uma forma
inesperada. Acautele-se.
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Poderá recordar um amor do passado que, apesar de
ter sido curto, foi bastante intenso.
Saúde: Cuide da sua alimentação.

Dinheiro: Não deixe que as oportunidades passem por si sem conseguir
agarrá-las.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

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.

Conseguiria viver sossegado e confortável
se tivesse alguém a olhar constantemente
sobre o seu ombro? Mesmo que pense que se
trata de algo inofensivo, ou se for do tipo de

pessoas que não gosta de julgar ninguém nem
tão pouco tirar conclusões precipitadas, deve
sentir uma certa desconfiança.

De facto, há certas coisas que foram feitas
para se manterem privadas. Não porque sejam
controversas ou danosas – apenas porque são
do foro pessoal. Por isso, é desconfortável
pensar que é possível que alguém consiga ter
acesso aos dados guardados na nossa má-
quina ou ver os e-mails que trocamos com os
nossos familiares, amigos, colegas e outros.
Não o queremos assustar, mas podemos
afirmar-lhe que tudo isto é possível – e o seu
PC pode estar a permiti-lo precisamente
enquanto lê estas linhas.

Alguma história
Os programas de conteúdo malicioso já

andam pela Internet há algum tempo. De facto,
o vírus de computador tem uma história que
se mistura com a do próprio PC. Original-
mente, foi desenhado para servir como uma
forma de sabotagem – a maior parte dos vírus
tem uma forma de actuar que consiste em
danificar o computador ou os dados nele
guardados antes de se fazer passar para uma
outra máquina para repetir todo o processo.

Nos anos mais recentes, porém, e enquanto
os vírus se mantêm restritos ao campo tecno-
lógico, tudo se tornou mais complexo. O
malware pode ser subtil e pode até iludir du-
rante algum tempo os programas de detecção.
A maior parte actua como um parasita, ou seja,
faz com que o utilizador do PC acredite que
não se passa nada de errado com o sistema de
modo a que o programa possa continuar a
recolher informações e enviar os relatórios
sabe-se lá para onde.

Evolução rápida
É interessante considerar a evolução do

spyware tradicional. Na maior parte dos casos,
ele cresceu devido às necessidades dos
negócios. No mercado convencional, o soft-
ware tem que cobrir os seus custos de desen-
volvimento. O movimento open source está a
mudar o cenário, é certo, mas a verdade é que
a grande parte das companhias que vende
software fá-lo para produzir receita, que leva ao
tão desejado lucro.

No entanto, existe um outro grande merca-
do, composto de pessoas que preferem não
pagar pelos programas que instalam nas suas
máquinas. Uma forma de fazer este mercado
crescer e mesmo assim ganhar dinheiro
passa por incluir anúncios nos próprios

programas. Este tipo de software é mais
conhecido pelo nome de adware, e muitas
pessoas não se importam de ter que lidar
diariamente com o banner no browser ou com

o pequeno logo em forma de
anúncio que surge quando a-
brem o Windows Media Player,
uma vez que as aplicações fo-
ram instaladas sem qualquer
custo financeiro – pelo menos,
aparente. Só que a publicidade
moderna é mais complicada do
que parece. A maior parte do
software e dos anúncios na Web
precisam de ser correctamente
endere-çados, de modo a que
não sejam ignorados pelo utili-
zador. Um excelente exemplo
de publicidade direccionada é a
Google Adwords, que aparece
ao lado das pesquisas do Google
e que se baseia nos conteúdos
e na origem da pesquisa.

Cada vez mais, os publicitários
querem que os seus produtos
cativem as atenções apenas dos
potenciais alvos, mais facil-
mente seduzíveis para respon-
der. Para direccionar um anún-
cio, é necessário ter algum

conhecimento sobre o(s) alvo(s). No caso do
Google, a informação pretendida é introduzida
pelas próprias pessoas que visitam o motor de
busca, pelo não se trata de nada invasivo. Já no
caso de um software suportado por anúncios,
o utilizador poderá ter que dar mais algumas
informações, e é aqui que se recolher os
dados não só sobre si, como também os que
poderão estar adormecidos na sua máquina –
isto porque geralmente os adwares investi-
gam o conteúdo do(s) disco(s) rígido(s).

Intenção maldosa
É fácil ver por que razão é tão ténue a linha

que separa os programas que apenas lhe
mostram anúncios daqueles que foram dese-
nhados para poderem ser instalados e, desta
forma, espiar. Adicione a toda esta confusão o
tipo de adware que despoleta todo o tipo de
pop ups ou que sequestra o seu browser e as
páginas de pesquisa e o resultado é um cock-
tail ainda mais estranho e intragável. E quando
estes programas incluem um mecanismo que
impede a sua remoção (ou que a torna pratica-
mente impossível), então é que as coisas
pioram sobremaneira.

E entre software que assume o controlo do
seu PC, que controla os sites que pode ver e
aqueles que não pode visitar, é muito provável
que acabe por se deparar com malware
desenhado para lhe roubar dinheiro. Um bom
exemplo é o Dialler, um programa que modi-
fica as definições de um qualquer modem de
dial up, fazendo-o ligar repetidamente para um
número de valor acrescentado geralmente
associado ao fabricante desse código malicio-
so. Isto provoca não só o enriquecimento
pessoal dessas pessoas, como também o
acumular da conta telefónica da vítima. Os
trojans e os kits de root também podem
efectivamente tomar o controlo sobre a sua
máquina ou algo que lhe esteja ligado, permi-
tindo a sua gestão remotamente através da
Internet, usando para o efeito a sua ligação e
o seu endereço IP.

Ao longo das próximas páginas, demons-
traremos alguns dos efeitos infecciosos do
spyware e daremos alguns conselhos não só
sobre como o remover, mas também como o
evitar. Recomendaremos ainda um número
de ferramentas grátis e fiáveis que poderá
usar. Se seguir os próximos passos, o spyware
que está instalado na sua máquina tem os dias
contados.

Elimine o
“SPYWARE” do seu PC

Correio da manhã
www.correiodamanha.pt

Gargalhadas-anedotas
www.gargalhadas.com

Sport Lisboa  e Benfica
www.slbenfica.pt

História de Portugal
www.ribatejo.com/hp

Microsoft está mais
perto de pagar US$
2,4 mi ao dia
A Comissão Européia está um
passo mais perto de impor multas
diárias de até dois milhões de
euros (US$ 2,4 milhões) à
Microsoft, alertando que novas
informações demonstram que a
gigante do software não cumpriu
as decisões impostas a ela por
um processo antitruste histórico.
“A Comissão Européia enviou
uma carta à Microsoft estabe-
lecendo sua visão preliminar de
que a empresa não está cum-
prindo as obrigações impostas
sob a decisão de março de
2004”, anunciou a Comissão.
A Comissão anunciou que um
relatório do curador da Microsoft
encarregado de supervisionar
a imposição das sanções, Neil
Barrett, e um relatório separado
da consultoria TAEUS Interna-
tional demonstram que a Mi-
crosoft continua a não cumprir a
decisão. A Microsoft passará por
uma audiência fechada sobre as
queixas nos dias 30 e 31 de março.
A Comissão constatou em 2004
que a Microsoft havia usado sua
posição dominante no mercado
de sistemas operacionais, com
o Windows, para prejudicar
rivais no mercado de software
para servidores de grupos de
trabalho, usados para acionar
impressoras, administrar senhas
e conexões e prover acesso a
arquivos para pequenos grupos
de funcionários.
A Microsoft recebeu uma multa
de 497 milhões de euros e foi
instruída a fornecer interco-
nexões a concorrentes para que
o software deles para servi-
dores funcionasse tão bem
quanto o da Microsoft em
máquinas equipadas com o Win-
dows.

Kazaa Lite K++
Compartilhe todo o tipo de
arquivos com usuários do
mundo todo usando o KaZaa
Lite. Depois da grande polêmica
gerada em torno do popular
gerenciador de arquivos entre
usuários P2P(Peer-to-Peer)
devido a atividades “ilícitas”
chega a nova versão esta
concerteza mais afinada do que
nunca. A essencia do Kazaa se
manteve intácta. Com a mesma
interface mais atrativa e intuitiva
que lhe permite fazer buscas de
arquivos de vídeo, música,
imagens, etc...
Versão: 2.7
Site Web: www.my-k-lite.tk

EMule
Um dia por volta de 2002, um
jovem chamado Merkur,
descontente com o eDonkey
decidiu que podia melhorar o
sistema. Assim nasceu o eMule.
O eMule é hoje um dos mais
populares programas de troca
de arquivos, e cresce a cada dia
mais por ser de código aberto
contanto com a colaboração de
centenas de programadores
envolvidos no projeto.
Site Web:emule.sourceforge.net
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Portugalíssimo festejou
Domingo à tarde a partir das 16h00 pode ouvir no CFMB

1280, o programa Portugalíssimo, em língua portuguesa.
Um homem que tenha algo a dizer e não encontre ouvintes,

esta em má situação. Mas pior ainda estão os ouvintes que não
encontram quem tenha algo a dizer-lhes. Mas tal não é o caso

do Portugalíssimo pois a equipa formada por Rosa Velosa e
Totó é muito querida do público e disso tivemos prova, sábado
à noite, no subsolo da igreja Santa Cruz. O povo juntou-se para
celebrar os onze anos de existência do Portugalissimo e a sala
estava cheia.

A rádio é um meio criativo que fomenta o experimentalísmo
e o desenvolvimento de obras de arte em formato sonoro. A
rádio intervém na sociedade através de conteúdo de cariz

Texto Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

comunitário e da promoção de actividades culturais e assume-
se como um meio de acesso do indivíduo à radiodifusão.

Como é óbvio, para se transmitirem programas de qualidade,
há custos e nem sempre é fácil arranjar meios financeiros
suficientes para as despesas. Há que recorrer a uma festa para
que com a ajuda de todos se possa arranjar essa tal verba. a
Rosa agradeceu a todos os comerciantes, a todos os amigos
que a ajudaram tanto na decoração da sala como na cozinha.

Um agradecimento muito especial a Carlos Ferreira que
sempre arranja maneira de a ajudar e o Arlindo Velosa que para
alem de ser um grande amigo, admirador, defensor é
patrocinador. Marcaram presença no jantar Nathalie Malenfant
do Partido Liberal no distrito de Ste,Marie-St. Jacques, Fran-
cisco Salvador, Conselheiro das Comunidades Portuguesas de
Montreal e Hull, Emanuel Linhares e Maria João, os amigos
da Ribeira Quente, o Desportivo de Laval, a Associação
Portuguesa do Canada, os amigos da Madeira e muitos mais.
Houve referência sobre a grande ajuda que a falecida Teresa
Rodrigues oferecia constantemente ao Portugalíssimo.

O serão ia acelerado e tivemos a agradável surpresa de ver

a jovem engenhosa e hábil Kelly M que nos veio enfeitiçar com
quatro ou cinco canções. Estas canções fazem parte de um CD
que ela acaba de gravar em Toronto e que vai ser lançado em
breve.

Depois, foi a vez de Starlight. Montreal nunca deixou actuar
este grupo sem ter uma sala cheia. O grupo Starlight, vai lançar
no próximo mês de Abril, mais precisamente no dia 8,o novo
trabalho gravado intitulado “Peço tanto a Deus”. Foram
aplausos atrás de aplausos, para este grupo que lindamente
animou este serão.

Podemos dizer que houve um aprazível jantar, variedades e
baile e que valeu a pena. Façam pois o favor de continuar a ouvir
o Portugalíssimo e a colaborarem sempre que possível com a
Rosa e o Totó.

A rádio é talvez o mais importante meio de comunicação no
mundo. Não precisa de se saber ler…é tudo tão simples: basta
ligar à parede e é uma torneira a deitar informação, noticias….e
musical. A Voz de Portugal deseja-lhe muitos anos de vida,
e até ao próximo ano!

Charest em Laval

Charest fez a sua entrada ao Centro
dos Congressos de Laval ao som de
uma música muito mexida. Depois, em
frente de 1500 partidários reunidos
para um “brunch – benefício”, elogiou as
grandes realizações do seu partido.

“Após três anos, é a ocasião de apre-
sentar e de ver mais de perto tudo o
que se fez para o futuro do Quebeque “,
disse Jean Charest, que consagrou
metade do seu discurso a descrever os
“sucessos” do seu partido em matéria
de saúde. “Sabem? Devemos ter coragem para enfrentar os
sindicatos assim e reorganizar um sistema que não estava a
funcionar muito bem”.

Generoso em exemplos, Jean Charest explicou que, em
2000, 1600 pessoas esperavam quase oito semanas antes de
receber um tratamento de oncologia. “Hoje, não há mais esta
espera e, finalmente, temos agora um dos melhores sistemas
de saúde do mundo”.

Prometeu manter as escolas abertas em Laval, favorecer o
futuro da energia eólica, de apresentar, na Primavera, uma
nova política sobre os recursos da energia , de manter o
projecto da auto-estrada 25 e favorecer o financiamento da
educação, nomeadamente graças a parcerias público-privadas.
Por último, dirigindo-se directamente aos partidários, pediu se
os quebequenses queriam outro referendo. “O futuro do
Quebeque, não é outro referendo”. Toda a sala concordou
com as suas afirmações.

Sylvio Martins
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Na Caçorbec, com Jordelina, Jeffrey, fados e bacalhau

Foi mais que um mero
jantar das sextas-feiras!

 Texto e fotos de António Vallacorba

Um tradicional jantar das sextas-feiras
na Casa dos Açores do Quebeque (Caçor-
bec), na sexta-feira passada, 10 do cor-
rente, acabou por constituir uma das
noites mais bem festejadas desta colecti-
vidade.

Aliás, honras para o “amigo fiél”, que a
Laura Cordeiro preparou “à moda da

Casa dos Açores”, ali!....bem acompanhado de caldo verde e
favas guisadas, com mais de uma centena de convivas ávidos

por degustá-lo!
E, evidentemente, as presenças “mais ou menos previstas”

de Jordelina Benfeito e da discoteca J.G. Night Productions,
muito contribuindo para o enobrecimento da noite, com a
“cotovia açoriana” a cantar uma meia dúzia de fados do seu
vasto repertório e o Jeff Gouveia a animar um alegre serão de
intenso dançar.

Por outro lado, constituiu um óptimo ensejo para se celebrar
o Dia Internacional da Mulher, cuja efeméride decorrera na
quarta-feira, 8 do corrente.

Nesse âmbito, e de pois das palavras de saudação e de boas-
vindas pelo presidente desta colectividade, Damião Sousa,
Paula Ferreira, tesoureira da Caçorbec, fez uma breve
dissertação sobre este acontecimento internacional da luta da
mulher pela igualdade de direitos, concluindo por exortar “as
nossas filhas e netas” a “continuarem com esta luta até se
alcançar essa igualdade”.

Outrossim, a Paula leu o poema “Para Mulheres
Fenomenais”, da autoria da Madre Teresa de Calcutá, em
virtude do que, foi escolhida, por sorteio, a “mulher da noite”,
cuja honra recaíu na senhora Maria José Ferreira, a quem foi
entregue um ramo de flores.

A propósito, e no que respeita à mulher lusa, um filósofo
moderno escreveu que “nenhuma há no mundo que exceda
a mulher portuguesa em sentimento, em ternura e dedicação”.
Paralelamente, e por outro lado, dir-se-ia que na mulher
açoriana se encontra a “companheira fidelíssima do lar, a
esposa desvelada, a mãe carinhosa, a educadora admirável e
a trabalhadora incansável”.

Finalmente, na venda de uma rifa, cujos fundos se destinam
a financiar a ida de um jovem aos Açores, com a colaboração
do Governo Regional, que ficará responsabilizado com a estadia

desse jovem na Região, conforme o Damião Sousa informou
– na venda dessa rifa, dizíamos, - foram premiados Regina
Fontes (um livro de poemas da autoria do dr. Eduíno de Jesus);
Evangelina Ledo (um xaile e duas almofadas), e Maria José
Vieira (uma tela a óleo, da autoria de Dora Barão).

Parabéns à Caçorbec, à Jordelina Benfeito e ao Jeffrey
Gouveia, sem esquecer a Laura Cordeiro, demais equipa da
cozinha e colaboradores.

Dia Internacional da Mulher
Sylvio Martins

Não é surpresa o facto de eu gostar deste dia. O dia de 8 de
Março é um dia especial. É o Dia Internacional da Mulher!

FESTEJANDO ESTE DIA NA COMUNIDADE
Um dos passos que se deram há três anos na nossa

comunidade foi o de se festejar o Dia Internacional da Mulher
no restaurante Estrela do Oceano. No primeiro ano, não
passou de uma pequena brincadeira, com uma mesa apenas.
No segundo ano, encheu-se uma sala cheia de mulheres. Este
ano, foi ainda melhor, duas salas cheias e 180 mulheres a
festejar este dia muito especial. Os organizadores dili-
genciaram o máximo possível para fazer deste dia um
acontecimento ainda mais especial, com o duo DJ X-Men e
Duarte Farias, cujas actuações muito contribuiram para o
brilhantismo do acontecimento.

Hoje, as mulheres já conquistaram uma certa igualdade
entre os homens, (claro, a luta continua!) sobretudo no mundo
do trabalho, assumindo posições de destaque e de direção de
empresas. As mulheres  demonstram poder superar quais-
quer obstáculos e preconceitos. Basta olhar ao redor para vê-
las no Exército ou ainda como presidentes de alguns países,
como no caso de Tarja Halonen, na Finlândia, e Hillary Clinton,
já influente no Governo dos Estados-Unidos.

Enquanto as mulheres escalam o poder, os homens vão
assumindo posições mais “caseiras”, digamos assim, res-
ponsabilizando-se muitas vezes pelos filhos e pelos afazeres
domésticos, coisas que já não são mais tradicionais de uma

mulher.
Nos últimos tempos, a figura feminina vem galgando novas

posições, transpondo obstáculos e rompendo velhos pre-

conceitos. A mulher deixou de ser aquela figura mitológica,
heroína de fábulas e contos onde as emoções efervesciam ao
seu redor. Actualmente, todo esse encantamento feminino
está desvanecido na lembrança de épocas anteriores.
Presentemente, ele vem aliado a uma posição real diante das
suas expectativas de vida.

PORQUÊ O DIA 8 DE MARÇO
O Dia Internacional da Mulher foi instituído em 1911. A data

foi escolhida pela UNESCO-Organização Mundial para a
Educação, Ciência e Cultura - para lembrar uma manifestação
organizada de centenas de operárias que reivindicavam o
direito à licença-maternidade, a redução da jornada de trabalho
e salários iguais aos dos homens, em 8 de Março de 1857,
quando morreram sufocadas 129 mulheres numa fábrica
têxtil de Nova Iorque porque as saídas de emergência estavam
bloqueadas pelo lado de fora. No dia 8 de Março, comemora-
se o Dia Internacional da Mulher e símbolo da emancipação
feminina. E nessa ocasião, as mulheres, namoradas, mães e
amigas são presenteadas com um ramo de flores, numa
mimosidade dos seus amigos, filhos, maridos, namorados e

netos. Esta data é a ocasião ideal para as manifestações
“femininas”, conferências e encontros para chamar à atenção
do público os próprios direitos delas.
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As anedotas do Joãozinho

10

SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

Fotos da semana

Espelho Mágico

Luciano, saído da prisão, foi levado pelo seu irmão,
Flórido, a casa de Alfreda, uma senhora rica, para a servir.
Admirou-se quando Alfreda lhe disse que o seu maior
desejo era o de ter a aparição de Nossa Senhora. Agora
vinha aquela abastada proprietária com as suas
pretensões sublimes. Não lhe bastava ter um Aston
Martin e um Jaguar na garagem e dez vestidos por
estação? Tudo era culpa do professor Heschel. Ou fosse
do que fosse... Ir além da promessa é a heresia. Alfreda
disse que não descansava enquanto não visse Maria e lhe
fizesse umas perguntas. Filipe Quinta, o Falsário, diz ter
uma solução. Entretanto, Bahia, seu marido, ouvia
música...

Terapia do amor
Ambientado na colorida e movimentada Manhattan dos

dias de hoje, Prime é uma inteligente comédia romântica,
sobre os desafios e as atribulações de dois amantes que
não parecem ter sido feitos um para o outro...

Rafi (Uma Thurman) é uma produtora de fotografia de
37 anos, lidando com um divórcio recente, que encontra
David (Bryan Greenberg), um pintor de 23 anos acabado
de sair da universidade. Prime aborda tudo o que pode
acontecer quando um amor à primeira vista se confronta
com a realidade quotidiana de uma relação entre dois
adultos. A Dra. Lisa Metzger (Meryl Streep), a terapeuta
de Rafi, a quem está a ajudar a vencer os seus medos de
se tornar de novo íntima de alguém, descobre com
surpresa quem é o novo apaixonado da sua doente...

David e Rafi têm de saber lidar com uma diferença de
idade de 14 anos, ambientes muito diferentes de onde
vêem e as exigências da mãe dele, bastante tradicionalista
nas questões do amor. Um olhar franco sobre um ro-
mance moderno e urbano, Prime explora com humor e
ternura a alegria de nos apaixonarmos perdidamente por
alguém - e as lutas que se inevitavelmente se seguem.

A Pantera Cor de Rosa
Um famoso treinador de futebol foi morto e o seu

valiosíssimo anel roubado - um anel ornamentado com um
espantoso diamante conhecido como a Pantera Cor-de-
Rosa. Como o caso se torna numa obsessão nacional, foi
preciso chamar o infatigável Inspector Clouseau - um
nome que mete medo a toda a gente, pelos seus poderes
de dedução limitados, comando de linguagem assustador
e reflexos desastrosos. Os seus processos podem ser
alarmantemente pouco ortodoxos, mas ele consegue
sempre resolver os crimes - à sua maneira - com resul-
tados hilariantes. Para desvendar o crime, recuperar o
anel e deixar que o seu chefe, Dreyfus, fique com os
louros e ganhe a prestigiada Medalha de Honra, Clouseau
tem que desmascarar o assassino: uma espantosa “pop
star”, um jogador de futebol, um “gangster” chinês...
Quem terá cometido o crime?

- Para quem estás a escrever, Joãozinho? Perguntou a
educadora.
- Para a Ritinha.
- Mas tu não sabes escrever!
- Não faz mal, ela também não sabe ler!

Uma senhora repreende o Joãozinho por não a ter saudado,
dizendo:
- Ninguém na escola te ensinou a dizer boa noite?
- Não, minha senhora, eu vou à escola só de manhã!

Diz o Joãozinho ao pai:
- Pai, hoje na escola disseram-me qual era a mão direita.
- E qual é a mão direita?
- É esta.
- E a mão esquerda?
- Essa já não sei, só vamos aprendê-la amanhã.

Que a memória não esqueça!
ANGOLA - 15 de Março de 61

Raul Mesquita

Há 45 anos. O massacre!
Na manhã de 15 de Março, que surgira clara na região dos

Dembos, no distrito angolano do Cuanza-Norte, várias nuvens
negras se divisaram no horizonte para mais tarde, enchar-
carem as espessas matas de cafezais.

Nuvens de chuva. E também de carnificina.
Bandos de bárbaros sanguinários da UPA (União dos Povos

de Angola), movimento influente entre os Macongos dirigidos
por Holden Roberto, massacraram famílias inteiras. O sistema
foi sempre o mesmo, repetido nas fazendas dos Dembos e do
Uíge. Ataque de surpresa, chacina, roubo de todas as armas e
retirada rápida para a mata.

Avisado pelo gerente da fazenda Zalala de que algo de
suspeito se passaria, o chefe do Posto percorreu algumas
roças da região onde tudo parecia normal mas na última,
encontrou cortados à catanada, o colono, a mulher e um
empregado. No regresso foi avisado de que no Posto não ficara
ninguém vivo. E a sua mulher e os filhos?

A surpresa foi completa para os fazendeiros e admi-
nistradores de todas as regiões atacadas, onde os assaltantes
de catana em riste, perseguiram os que não tinham caído logo
e procuravam armas para se defenderem. O balanço é enorme.
Mais de oito mil mortos no início da revolta. Homens,
mulheres e crianças, brancos e pretos, são mortos com
barbaridade indescritível no Quitexe, em Nambuangongo,
Quicabo, Zalala, Quimbunde, Aldeia Viçosa, Vista Alegre,
Buela, Luvaca, Maquela, Madimba (onde o chefe foi trucidado
com mais quatro mulheres e cinco crianças), plantação do
M’Bridge, propriedade da CUF, onde o engenheiro-chefe é
salvo pela chegada de um avião da Força Aérea Portuguesa.
As cenas repetem-se. Em meia dúzia de dias, o Norte de
Angola transformou-se num mar revolto de sangue. Por todo
o lado a mesma carnificina, o mesmo horror, as mesmas cenas.

Os efectivos militares são escassos. A polícia exígua.
As populações civis formam grupos de defesa e do conti-

nente começam a chegar tropas para controlo da situação,
perseguição e destruição dos bandos terroristas, não impe-
dindo no entanto que estes, financiados por J. F. Kennedy —
apoiante de Holden Roberto — se treinassem em Leopoldville
e depois em campos na Argélia, Tunísia e Marrocos. Segue-se
depois o MPLA apoiado por potências estrangeiras, (Rússia,
China, Suécia, entre outros).

Nas vésperas do ataque do 15 de Março de 1961 preparado
contra os civis do Norte de Angola, Holden Roberto embarca
para os Estados Unidos onde a Libéria, apresentaria na
Assembleia da ONU no próprio dia da chacina, uma moção de
censura contra Portugal. Em Nova Iorque, uma estação de
televisão mostra as imagens da tragédia.

Dois mil europeus e seis mil trabalhadores Bailundos tinham
sido chacinados.

Frente ao televisor, Holden assusta-se com o resultado das
suas ordens:”Vi homens esquartejados, crianças retalhadas e
mulheres violadas. Estava no meio de brancos e não tive coragem
de reivindicar a acção”.

Angola, 15 de Março de 1961.
O massacre.
Que a memória não esqueça.

A juventude muita activa este fim-de-semana

Cruzadinhas
Respostas da cruzadinha da semana passada:
1- ANIMAIS; 2-TERRA; 3- MAR; 4- OZÔNIO; 5-SOL;
6- FUSÃO; 7- ENERGIA; 8- RIOS; 9- ALIMENTOS.

Sabias que...
Quem inventou a televisão?

A televisão foi inventada por um
engenheiro escocês chamado
John Logie Baird, que a mostrou
ao mundo pela primeira vez em
1925 (no tempo dos teus
trisavós!).

O televisor que ele inventou foi
construído a partir de uma caixa
antiga, uma lâmpada de bicicleta,

uma forma para bolos e agulhas de fazer malha.
Esta invenção teve tanto sucesso que dez anos depois já

haviam sido vendidas milhares de televisões.
Na altura as imagens eram a preto e branco, mas as pessoas

não se importavam. Assim, podiam ter as imagens do cinema
na sua própria casa!
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Quarta-feira 15-03 Sexta-feira 17-03 Sábado 18-03 Domingo 19-03Quinta-feira 16-03 Segunda-feira 20-03 Terça-feira 21-03

Programação desta semana

11

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45 Retratos Do Parlamento
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Europa Contacto
13:00 O Melhor Amigo...
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
15:30 Taça de Portugal
        Benfica - Guimarães
16:00 Goleador Dos Açores
16:30 Prós E Contras
18:30 Europa Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Goleador Dos Açores
23:00 Bocage
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
1215 Notícias Rtp Madeira
12:30 Áf. Do Sul Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 Especial Informação
18:00 Portugal À Vista
18:30 Áf. Do Sul Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 Musical
23:45 A Nossa Europa
01:00 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Brasil Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 Festival Rtp
18:30 Brasil Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:00 As Mil E Uma Vozes
         Do Festival
23:45 Por Outro Lado
00:30 Olhar O Mundo
01:00 Repórter África

02:00 70x7
02:30 Floresta Mágica
04:00 Ser Mais Sabedor
04:45 2010
06:30 Portugal À Vista
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:00 Parlamento
10:00 Conhecer A Península
10:30 A Nossa Europa
11:15 Tendências
11:45 Bombordo
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Atlântida (Açores)
14:00 Venezuela Contacto
14:30 A Alma E A Gente
15:00 Telejornal
16:15 Febre de sábado
18:30 Venezuela Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 A Alma E A Gente
21:30 Futebol 1ª Liga
00:30 Telejornal Madeira
01:00  Heranças de Ouro

01:55 Da Terra Ao Mar
02:30 Pop Up
03:00 As Lições Do Tonecas
03:30 Sms - Ser Mais Sabedor
04:30 Universidade De Aveiro
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 Todos Ao Pavilhão...
07:00 Brincar A Brincar
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Eurodeputados
10:15 Top +
11:00 Triângulo Jota
12:00 Notícias Rtp Madeira
12:15 Notícias De Portugal
13:00 Magazine Timor Contacto
13:30 Futebol: 1ª Liga
16:15 As Escolhas De Marcelo
16:45 Contra-Informação
18:30 Heranças D´Ouro
19:00 Jornal Das 24
20:30 Telejornal
21:30 A Tourada À Corda
23:30 Descobrir Portugal
01:00 Contra Informação

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45  Parlamento Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Nós
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Eua Contacto - N. Inglat
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:30 Contra-Informação
16:45 Bombordo
17:15 Bocage
18:00 Glamour
18:30 Eua Contacto - N. Inglat
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
22:45 Prós E Contras
00:45 Repórter África

02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça Da Alegria
08:00 Jornal Da Tarde
09:15 Entre Nós
09:45  Parlamento Europeu
10:05 Portugal No Coração
12:00 Quiosque
12:15 Notícias Rtp Madeira
12:30 Canadá Contacto
13:00 Portugal Em Directo
14:00 Sonhos Traídos
15:00 Telejornal
16:05 Contra-Informação
16:15 A Alma E A Gente
16:45 Estádio Nacional
18:30 Canadá Contacto
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 Sonhos Traídos
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Contra Informação
21:30 Telejornal Açores
00:00 Portugal À Vista
00:30 O País Em Memória
01:00 Repórter África

O Mundo do Vinho
A vinha nos Açores

Mario Silva
O cultivo da vinha foi introduzido nesta região autónoma

pelos colonos portugueses no século XV. Mas se na Madeira
há vinha plantada nas duas ilhas, Madeira e Porto Santo, nos
Açores, a vinha restringe-se somente a três das nove ilhas:
Terceira (Biscoitos), Pico e Graciosa.

O vinho dos Biscoitos é branco e seco. Já os vinhos da
Graciosa e do Pico, são generosos. Uma das experiências
actuais no Pico é o vinho Lajido que teve boa aceitação no
mercado do continente e é servido como aperitivo.

Devido às condições geográficas, dos solos e climáticas, o
cultivo da vinha nos Açores requer muitos cuidados. Como os
ventos sopram com violência, há que proteger as vinhas desta
intempérie,  erigindo pequenos muros com pedras vulcânicas
à volta dos pés da vinha. Estes pequenos quadrados protec-
tores são chamados de “currais”. A videira não cresce em
altura, ficando praticamente rente ao solo, para se abrigar do
vento. Todo este processo impede o recurso à mecanização,
onerando consideravelmente a produção vinícola. Nestas
condições, não é de admirar que os preços reflictam as
dificuldades vividas pelos produtores.

Com tanta gente dos Açores vivendo no Canadá, seria de
esperar que os vinhos açorianos se encontrassem à venda
nestas paragens. Até agora, parece que ninguém tentou o
desafio. Será que não há gente capaz de levar de vencida este
desafio que será sem dúvida bem aceite pela comunidade?

Vamos tentar? Aceitam-se propostas...
Convidam-se os leitores a  apresentar-nos questões

relacionadas com  o mundo do vinho, podendo para o efeito,
enviar uma mensagem  com o tema preferido para
alivin@alivin.ca. Alivin Canada, Boul. St-Laurent,  suite
204, Montreal – Tel: 514-844-8532

Cesaria Evora - A diva dos pés descalços
“Em todos aqueles anos que cantei nos bares sempre tive a

sensação de que um dia seria bem-sucedida fora do meu país.
Essa sensação nunca ficou em mim por muito tempo, mas...
aqui estou”. No dia 27 de Agosto de 1941 nascia em Mindelo,
Cabo Verde, a cantora Cesaria Evora. Vinda de uma família de

músicos, a jovem Cesaria deu seus primeiros passos na música
praticamente no colo do pai. Era ele que levava a saraus na
casa de Francisco Xavier da Cruz - um tio paralítico que atendia
pelo nome de B.Leza, um dos mais talentosos compositores
da música cabo-verdiana de que se tem registro até hoje.
Mesmo tendo morrido em 1958, antes da gravação do
primeiro compacto de Cesaria, o tio foi, de certa forma, quem
impulsionou a carreira prodigiosa da cantora.
Até os 16 anos, Cesaria se dedicou à realização de tarefas do
lar e linha; pouca ligação com a efervescência da carreira mu-
sical. “Não me lembro de ter feito outra coisa. Eu cantava e
cuidava do trabalho doméstico”. Nessa época, um rapaz de
nome Eduardo descobriu o talento de Cesaria para o canto.
Enquanto tocava com sua banda, ele viu uma menina de voz
bela se aproximar e começar a acompanhar as canções.
Cesaria cantou de forma afinada e não fugiu do tom uma única
vez. “Todas as pessoas que estavam por perto gostaram da
minha voz. Na infância, só lembro do canto e dos trabalhos em
minha casa. A partir daquele momento não parei mais de
cantar”.  lembra.

Embaixadora cultural
A saudade de sua terra fez com que, em 1995, ela voltasse

a fixar residência em Mindelo depois de muitos outros vôos e
estadias na França. A melancolia e uma certa dose de tristeza
que ela carrega na voz parecem, até hoje, nunca ter invadido
o campo de sua vida pessoal. Mesmo sem nunca ter se casado,
Cesaria teve três filhos - um deles já falecido. Apesar da
coincidência de Cesaria e de os filhos terem nascido no mês
de Agosto, nenhum deles seguiu a carreira musical.
Alçada ao título de diva já com idade avançada, a cantora reserva
aos discos “Mar Azul” e “Miss Perfumado” a condição de
trabalhos prediletos. “Foram eles que fizeram meu sucesso na
França. Além disso, as duas mornas principais destes discos
são do meu tio B. Leza”, diz.

Ao longo dos anos, Cesaria manteve sempre um elo de
ligação profundo com Cabo Verde. Célebre com suas mornas
e passadeiras, ela virou uma espécie de embaixadora cultural
de Cabo Verde.

Paixão pela música nacional
Em 94, Cesaria Evora viajou pela primeira vez ao Brasil. Na

visita, conheceu Angela Maria, seu ídolo de infância, e Caetano
Veloso. Se o tio B. Leza era apaixonado por marchinhas
brasileiras dos anos 30, Cesaria reserva sua paixão à música
Sapoti Angela Maria. “Escuto Angela Maria há quarenta anos.
Gosto muito de Djavan e conheci a cantora Alcione em Cabo
Verde”. Mas o universo musical de Cesaria é mais amplo e
variado. Como referência de seus gostos na música
internacional, ela declara sua preferência pela música de Nat
King Cole, Billie Holiday, Julio Iglesias e pelo cantor porto-
riquenho Ricky Martin, entre outros.

A paixão pela melodia da música brasileira desembocou na
gravação da clássica “É Doce de Morrer no Mar”, ao lado de
Marisa Monte. Responsável pela produção da faixa, a cantora
brasileira acrescentou tamborim, cavaquinho e elementos de
percussão à base sonora. Mas manteve a base rítmica e as
características das músicas de Cesaria.

A cantora confessa que ainda sonha interpretar músicas de
autores brasileiros em futuros trabalhos. “Gosto tanto de
música brasileira que não consigo imaginar qual compositor eu
gravaria. Gosto de tudo”. “Café Atlantico”, seu mais recente
trabalho, tem a participação de músicos cubanos. Foi a
primeira vez que Cesaria trocou os instrumentistas de seu
arquipélago por músicos de outro continente. Mas, afirma ela,
a base, como sempre, é a música produzida em Cabo Verde.
“Não fugi a meus padrões nem às minhas raízes”, explica.

Com a saída do seu novo cd, “Rogamar”. Ela vai actuar em
Montreal no Place-des-Arts em Abril. Na próxima edição
teremos mais informações sobre o concerto.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

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

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent

     514.277.7778
Eduino Martins, Cel.: 514.862.2319

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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               514.704.0006

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

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
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
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

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

514.842.6822
514.896.3100

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

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

RESTAURANTE  DA  LILLO
615, Jarry E., Montreal       514.276.1888

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

Les Entrepreneurs Bucaro
Companhia de construção procura

- chefe de equipa para colocação de “pavé-uni”,
- empregado geral para colocação de “pavé-uni”,
- um condutor de camião de 12 rodas, classe 1,

  com um mínimo de 3 anos de experiência.

Contacte Joe Bucaro
(514) 808-0419

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
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Procura-se
Mordomo (butler), solteiro, entre os 30-45 anos.

Para uma pequena quinta de 10 acres, com 2 cavalos e
5 alpacas, situada a uma hora norte de Montréal. Deve

falar Francês ou Inglês. Deve ter conhecimento na
preparação de refeições e tarefas domésticas, para uma

pessoa. Quarto mobilado fornecido. Deve ser muito
limpo e não deve beber álcool (ou muito pouco).

Referências médicas e policiais exigidas.
Contrato a negociar para estrangeiros.

Enviar informações e retrato recente para:
P.O. Box 154, Succ. Ahuntsic, Montréal, Qc, H3L 3N7

Pequenos anúncios

284 - 1813
Missa do 26º aniversário de nascimento

Janete Couto Frias
21/03/1980 - 21/06/1995

Com profunda saudade, seus pais Manuel Frias e Maria Izénia Couto,
irmãos e restante família participam que será celebrada missa por sua alma,
na terça-feira 21 de Março de 2006, pelas 18h30, na missão Santa Cruz.

Agradecendo desde já quem possam participar nesta celebração eucarística.

Hubert Almeida
1954 – 2006

Faleceu em Terrebonne, no dia 11 de Março
de 2006, com 51 anos de idade, Hubert
Almeida, natural de Feteiras do Sul, São
Miguel, Açores, filho do já falecido Manuel
Almeida e de Maria-Natalia Correia, e esposo
de Suzanne Lavictoire.

Deixa na dor sua esposa, sua mãe, seu filho
Simon e sua filha Julie; seu irmão Johny
(Lina), sua sogra Laurette Nadeau, cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

Uma liturgia da palavra tem lugar hoje, 15 de Março de 2006, às 11h00, na
capela do Mausoléu St-Martin, seguindo depois a sepultura no Mausoléu
St-Martin.

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

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

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

EMPREGOS
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Jornaleiro para equipa de colocação
de “pave-uni” e muros. Emprego
permanente, a tempo inteiro. Muito
bom salário. Margem sul de Montreal.

Tel.: 450 447-7867
Telemóvel: 514 885-3306

Procuramos operários para
companhia de paisagismo, com
um pouco de experiência.

Contactar Fernando
(514) 843-8480

Companhia estabelecida há mais
de 15 anos procura pessoa com
experiência para colocação de
“pavé-uni” e muros de blocos.
Bom salário. (514) 444-4669

Empregados para pavimento de
asfalto (pá, rodo, …) com mínimo de
5 anos de experiência nessa área.
Também procuramos jornaleiro para
colocação de “pavé-uni”, com 5 anos
de experiência. (514) 863-8879
Duas (2) pessoas para instalação de
pedras “unistone”. Salário conforme
experiência. Companhia situada em
West Island. (514) 633-7330

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

Contactar: (514) 995-9745

Fábrica de fatos de banho procura
operador para máquina de costura
“plain”. (514) 384-2655

Fábrica de fatos de banho procura
empregado para inspecção e
embalagem. (514) 384-2655
Procura-se pessoa para trabalho geral.
Contactar Varina Alumínio:

(514) 362-1300

Pessoa entre os 35 – 55 anos, para
limpeza de casa, da segunda à sexta-
feira. (514) 735-9366 Favor não telefonar
à sexta-feira à noite nem ao sábado.

Aménagement Paysager
Belle Cour inc.

Procura, para « pavé-uni » :
-2 instaladores com experiência
-2 jornaleiros, com ou sem exp.
Trabalho com muito esforço físico.
Deve ter carro.

Tel.: (514) 838-6340
Fax: (514) 838-7281

Homens para trabalhar na limpeza, e
para fazer pequenas reparações.
Salário conforme a experiência (mín
de 2 anos). (514) 793-0126

Pavage Palmador
Procuramos empregados para “pavé-
uni” e paisagistas. Bom salário e
transporte incluído.

Contactar
Christophoro Palma

(514) 992-5150
Operários com 5 anos de experiência
em “pavé-uni” e muros de apoio.
(514) 881-8342 ou (514) 968-9682

Sicurella inc.
Procura empregados, com mínimo
de 3 anos de experiência, em
terraplanagem (terrassement).
Bom salário. Contactar Peter

(450) 465-2969

VENDE-SE
Padaria Ste-Thérèse, situada no 103
rue Turgeon, diante da Associação
Portuguesa de Ste-Thérèse. Preço
muito interessante, negociável.
Motivo: regresso ao país natal.
(450) 420-2319 (514) 206-0904

Companhia em plena expansão
procura empregado qualificado, para
cortar e montar portas de aço. Deve
ter 3 anos de experiência. Exigências:
- cortar e preparar as portas de acordo
com o modelo.
- preparar molduras de madeira.
- Instalação de portas.
Também procuramos representantes
de vendas dinâmicos, para portas,
janelas, corrimãos , varandas,... de
alumínio. Demais, procuramos insta-
ladores de varandas, balcões, portas,
janelas… em alumínio. Boas condi-
ções.  Contactar Maria ou Franco, das
9h00 às 16h30 - (514) 326-0086

ENCONTROS
Senhora procura cavalheiro, livre,
dos 40 aos 49 anos, e que gostasse
de viver em Toronto. Deve ter mais
ou menos 1.70 m. de altura.

Contactar Luísa:
1 (416) 653-1813 ou

1 (416) 908-5773, depois das 18h.

Vária
Procura-se espaço num contentor,
para a zona de Aveiro ou centro do
país. (450) 672-4687

Pequenos anúncios

284 - 1813
Compagnie dynamique, en pleine expansion, recherche

échantillonneuse avec un minimum de 5 ans
d’expérience dans le “sportswear” pour dame. Bonne

connaissance de la confection de vestons doublés
nécessaire. Doit être capable de s’exprimer en français

ou en anglais.
Veuillez contacter Lucie Maud
au (514) 381-5393 ext. 339.

Growing dynamic company is looking for a sample make
with a minimum of 5 years experience in women’s

sportswear. Good knowledge in sewing lined jackets is
necessary. Must be capable of expressing him/herself in

French or English.
Please contact Lucie Maud au (514) 381-5393 ext. 339

ALUGA-SE SATÉLITES

Instalação e reparações de
antenas satélites. Para receber a
RTPi, RDP, canais brasileiros ou
espanhóis.

Contacte Jorge:
(514) 969-5576

Empregado de mesa para o Res-
taurante Marilou.

(514) 849-4447

Família procura senhora responsável
para cuidar de uma criança de 4 anos.
Das 18h às 22h. 2 ou 3 vezes por
semana. Em Laval-des-Rapides.

Contactar Sra. Santos:
(450) 682-6062

Fazemos qualquer tipo de renovação,
à hora ou por contrato. Avaliação
gratuita.

(514) 946-2760
ou (514) 593-9767

RENOVAÇÕES

5 1/2 em St-Michel no r/c de um
triplex, com garagem, cave, grande
quintal e varandas atrás e à frente.

Para informações,
contactar:

(514) 852-4894
ou (514) 813-4894

Procura-se apartamento, para viver,
com 2 ou 3 quartos, em Lisboa.

1 (450) 755-2774

Procura-se
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Aviso de eleição

António Castro, mais
conhecido por Totó, co-
munica a todos os seus
colegas de trabalho da
companhia «Service
d’Entretien Distinction
inc.» que se recandi-
data ao posto de vice-
presidente  do executivo
sindical.

O voto é secreto e poderá fazê-lo no
próximo sábado, dia 18 de Março de 2006,
entre as 10h00 e as 17h00, na sede social
do sindicado, no 920, rue de Port Royal E.,
em Montreal. Escolha uma voz portuguesa
no seu executivo.

Conto consigo. Obrigado!

Paulo Bento:
«Benfica ainda é candidato»

Paulo Bento não coloca o Benfica fora da corrida do título,
apesar da formação da Luz ter comprometido a perseguição
às equipas que seguem na frente da classificação com o empate
em casa frente à Naval no passado domingo. Ronald Koeman
atirou a toalha ao chão, numa entrevista a uma televisão catalã,
algo que teve eco no balneário encarnado. O técnico leonino
recusa-se a deixar de parte as águias nas contas do cam-
peonato.

“O Sporting esteve a vários pontos de distância no final da
primeira volta. Não atirámos a toalha ao chão e chegámos
agora em condiçõees de discutir o objectivo traçado. O que
mais importa é o jogo da Taça”, começou por referir em
conferência de imprensa.

Questionado se engloba o Benfica no lote de candidatos,
Bento foi claro: “Exactamente.”

Abordando ainda as intenções leoninas na Liga, o técnico
leonino falou do aspecto mais premente. “Vamos tentar meter
pressão no FC Porto. Estamos no segundo lugar. Não
podemos colocar pressão nos que estão atrás de nós. Pode-
mos meter pressão naqueles que estão à nossa frente”,
expressou.

“Académica quer acertar contas”
Quanto ao desafio de hoje, em Coimbra, Bento não

escondeu a ambição que move toda estrutura leonina em
relação à Taça de Portugal, apesar de mostrar respeito pelo
adversário de esta à noite.

“É um jogo que queremos ganhar contra uma boa equipa,
que defrontámos há bem pouco tempo. Nesse jogo tivemos
maiores dificuldades do que aquelas que o resultado apre-
sentou e talvez por isso a Académica vai querer certamente
acertar algumas contas connosco. Será uma equipa deter-
minada, ambiciosa, porque também tem o seu nome inscrito
nos vencedores da Taça de Portugal, mas nós queremos
continuar o nosso percurso na Taça rumo ao objectivo que
pretendemos”, afirmou.

Benfica: Petit, Luisão e Mantorras
chamados para a Taça

Mantorras voltou a ser chamado por Ronald Koeman. O
angolano ainda não jogou este ano de 2006 e a última vez que
constou numa ficha de jogo do Benfica foi a 8 de Janeiro, como
suplente não utilizado na recepção ao Paços de Ferreira.

Depois de toda a polémica em redor da situação de
Mantorras no Benfica, o técnico holandês incluiu o avançado
no lote de opções para o jogo de hoje, nos quartos-de-final da
Taça de Portugal. O camisola 9 não joga desde 21 de
Dezembro, dia em que entrou aos 60 minutos para o lugar de
Miccoli, no Bonfim. Petit também está de volta às opções de
Koeman. Depois da lesão contraída na véspera do jogo com o
Liverpool, o médio treinou em pleno esta terça-feira e foi
convocado para a recepção ao V. Guimarães.

Depois da gripe que o impediu de ser opção frente à Naval,
Luisão também trabalhou sem limitações e faz parte dos
convocados. Ausentes das opções do treinador holandês estão
os lesionados Miccoli, Léo, Alcides e Marco Ferreira.

Lampard (Chelsea) chama
«invejosos» aos críticos de Mourinho

Frank Lampard, jogador do Chelsea, saiu em defesa de José
Mourinho apelidando de «invejosos» todos os que criticam as
atitudes do técnico dos «blues».

«[Mourinho] tem tanta vontade de vencer que vive tudo
muito intensamente e é criticado por isso. Todos se deviam
alegrar por ver alguém com personalidade. É um prazer
trabalhar com José», começou por afirmar o internacional
inglês. Lampard foi mais longe nas críticas, porém,
considerando que os comentários «não são fruto de ciúmes,
mas inveja por uma equipa que tem dominado em Inglaterra».
«Parece que neste país temos um problema com as pessoas
que têm algo de diferente para oferecer. Quando se está no
topo, as pessoas tendem a ser mais críticas», acrescentou o
jogador. O internacional inglês aproveitou ainda para elogiar
uma faceta de José Mourinho desconhecida por muitos: «Está
sempre pronto para rir e brincar, algo que muita gente não vê,
e quando quer trabalhar é provavelmente o treinador mais
concentrado que conheço».

Dragões de Ouro: Quaresma
considerado o futebolista do ano

O internacional português Ri-
cardo Quaresma foi considerado
pela direcção do clube o fute-
bolista do ano no F.C. Porto. O
jogador vai receber o Dragão de
Ouro na cerimónia que se realiza,
habitualmente, no Casino da
Póvoa do Varzim (a data ainda
não é conhecida). O ex-ministro
da presidência do governo, José
Luís Arnaut, vai ser condecorado
com o Dragão de Honra 2004/
05 pelos azuis e brancos.

A direcção elegeu ainda Reinaldo Garcia (jogador de hóquei
em patins) como o atleta de Alta Competição, Manuel Arezes
(jogador de andebol) como Atleta do Ano e João Pedro
(jogador júnior) como Atleta Revelação.

O prémio para o treinador do ano foi para Álvaro Silva,
técnico da formação de futebol.

Quadro de Dragões de Ouro 2004/05:
Atleta de Alta Competição: Reinaldo Garcia (Hó. em Patins)
Atleta do Ano: Manuel Arezes (Andebol)
Futebolista do Ano: Ricardo Quaresma (Futebol sénior)
Atleta Jovem do Ano: Cesário Vieira (Desporto adaptado)
Atleta Amador do Ano: Rui Manuel (Bilhar)
Atleta Revelação do Ano: João Pedro (Futebol júnior)
Treinador do Ano: Álvaro Silva (Futebol formação)
Funcionário do Ano: António Vasconcelos (Porto Seguro)
Seccionista do Ano: Arlindo Araújo (Hóquei em Patins)
Sócio do Ano: Fernando Pinho Teixeira (nº 49272)
Filial/Delegação do Ano: Casa do FC Porto - Dragões do Faial
Dedicação do Ano: António Alves
Recordação do Ano: Rui Baptista (a título póstumo)
Dirigente do Ano: Joaquim Dias (Desporto Adaptado/Karaté)
Dragão de Honra: José Luís Arnaut

Barça perdeu mas Rijkaard acha
que «a equipa funcionou bem»

O Barcelona foi derrotado por 1-2 na deslocação a Osasuna,
em jogo a contar para a 27ª jornada da Liga espanhola, mas
Frank Rijkaard elogiou a prestação dos seus jogadores pois

«com dez e depois com nove continuaram a procurar o
empate». O técnico dos blaugrana estava satisfeito com a
exibição da equipa: «Creio que a equipa funcionou bem. O
importante é a imagem. No primeiro tempo talvez não
tenhamos interpretado bem a partida, mas logo fizemos tudo
o que era possível para virar o resultado».

O holandês mostrou-se desapontado por o Barcelona não ter
conseguido ao menos um empate: «A equipa trabalhou muito
e é uma lástima que não tenhamos conseguido um bom
resultado. A equipa lutou até ao último minuto e não há mais
nada a dizer».

O técnico do Barcelona não ficou satisfeito com a
arbitragem, comentado a expulsão do brasileiro Motta: «Não
foram nervos. Foi uma entrada em que chegou tarde, apesar
de antes ter existido uma falta a nosso favor que não foi
assinalada». O lance do penalty de Edmilson sobre Milosevic,
que resultou no 2-0 apontado por Puñal, foi duvidoso, apontou.

Recorde-se que os catalães terminaram a partida reduzidos
a nove elementos após as expulsões de Edmilson e Motta.

Após o sorteio dos quartos-de-final da Champions, Barcelona
e Benfica tiveram um fim-de-semana cinzento nas suas ligas.
Se o empate dos encarnados (empate 0-0 em casa com a Naval)
pode comprometer a luta pelo título, a derrota do «Barça» não
os impede de liderar a Liga espanhola com nove pontos de
vantagem sobre o Valência e o Real Madrid.

Petit, Luisão e Mantorras
chamados para a Taça

Mantorras voltou a ser chamado
por Ronald Koeman. O angolano ainda
não jogou este ano de 2006 e a última
vez que constou numa ficha de jogo
do Benfica foi a 8 de Janeiro, como
suplente não utilizado na recepção ao
Paços de Ferreira.

Depois de toda a polémica em re-
dor da situação de Mantorras no Ben-
fica, o técnico holandês incluiu o
avançado no lote de opções para o
jogo de hoje, nos quartos-de-final da
Taça de Portugal. O camisola 9 não
joga desde 21 de Dezembro, dia em

que entrou aos 60 minutos para o lugar
de Miccoli, no Bonfim.  Petit também
está de volta às opções de Koeman.
Depois da lesão contraída na véspera
do jogo com o Liverpool, o médio
treinou em pleno esta terça-feira e foi
convocado para a recepção ao V.
Guimarães. Depois da gripe que o
impediu de ser opção frente à Naval,
Luisão também trabalhou sem
limitações e faz parte dos convocados.

Ausentes das opções do treinador
holandês estão os lesionados Miccoli,
Léo, Alcides e Marco Ferreira.
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por resolver a questão aos 89
minutos – com um remate
acrobático, que deixou os
adeptos dos “reds” mudos e
sem esperança.

Marca histórica

Benfica faz história
em Liverpool

Nesta noite de emoções o
Benfica contou com um apoio
soberbo de três mil adeptos
nas bancadas de Anfield, que
cantaram e apoiaram inces-
santemente e fulgurante-
mente a equipa da Luz.

Estava escrito que o Ben-
fica teria o seu momento de
glória, quebraria a tradição e
venceria o actual campeão
europeu.

Mas para o Benfica esta
vitória teve um sabor ainda
mais especial, visto que com
os golos marcados, a equipa
da Luz conseguiu alcançar
uma marca histórica de 301
golos na Liga dos Campeões
Europeus. Agora resta espe-
rar pelo Barcelona.

Cont. da pág. 1

Helena Resende

Golo de Simão

Golo de Miccoli

pressão e nunca se deixou
intimidar com o ambiente
antagónico que tinha à sua
volta.

Um dos mais assobiados
durante todo o jogo pelos

adeptos do Liverpool, foi pre-
cisamente o autor do primei-
ro golo da noite. Numa jogada
genial Simão Sabrosa, aos 35
minutos, apontaria um golo
notável, que deixou Reina
gelado e sem possibilidade
de defesa.

Perante um cenário cada
vez mais complicado, o Liver-
pool nunca baixou os braços,
mas Micolli – que havia ren-
dido Nuno Gomes, acabou

FERNANDO ALONSO vence
1º G.P. de 2006 em BARHEIN

CLASSIFICAÇÃO FINAL deste G.P. BARHEIN 2006
 
1) Fernando Alonso (ESP/Renault/M)
2) Michael Schumacher (AL/Ferrari/B)
3) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren/M)
4) Jenson Button (ING/Honda/M)
5) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes/M)
6) Mark Webber (AUS/Williams-Cosworth/B)
17) Tiago Monteiro (POR/MF1-Toyota/B)

Ano novo... direi vida nova,
porque foi precisamente o
que nos ofereceu Michael
Schumacher da “Ferrari” ao
arrancar na primeira “Pole-
Position” do ano e ao mesmo
tempo, a igualar um velho
recorde que lhe faltava, o das
“Pole-Positions” que era de
65, e que, até domingo, per-
tencia ao saudoso piloto bra-
sileiro, o “mágico” Ayrton
Senna.

Quanto à inauguração da
nova forma classificativa, ela
esta dividida em três fases e
em três grupos, sendo os seis
últimos, dos primeiros 15
minutos, automaticamente
classificados no fundo do
pelotão, seguindo-se mais
uma secção para apurar os
outros seis mais rápidos, res-
tando portanto os últimos dez
pilotos a baterem-se pela me-
lhor posição na linha de par-
tida. Um processo classifica-
tivo bem diferente dos anos
transactos, mas que, no nos-
so parecer, muito veio bene-
ficiar o espectáculo.

Esta nova classificatória foi
espectacularmente marcada
com o acidente de Kimi Raik-
konen ao ser vitimado da
quebra da suspensão traseira
direita do seu McLaren FO-
108s. Kimi foi pois o lanterna
vermelha neste BARHEIN
2006. Filipe Massa “Ferrari”
foi o segundo mais rápido em
pista a apenas 4 centésimos
do seu companheiro de equi-
pa Michael Schumacher.
Jenson Button, “Honda”, e o
actual Campeão do Mundo,
Fernando Alonso, “Renault”,
repartiram, entre si, a segun-
da fila. Quanto ao português
Tiago Monteiro, “Midland
F1”, não conseguiu melhor
que um 19º lugar na partida,
queixando-se do mau estado
da pista e os fortes ventos que
sopravam. Jacques Villeneu-
ve “BMW-Sauber”, por tác-
tica ou não, arrancou no 11º
lugar o que lhe permitiria
fazer um bom reabasteci-
mento. Domingo 6hrs30 da

manhã, milhares de tele-
spectadores, amantes deste
maravilhoso mundo do des-
porto automóvel estavam de

olhos bem abertos, à frente
do pequeno ecrã, para ve-
rem dentro de segundos, as

luzes verdes deste fabuloso
autódromo de Sakir, no Barh-
rein, darem o sinal da partida
para mais uma época da FÓR-
MULA 1. E... depois de uma
super largada, Michael Schu-
macher e o seu companheiro
de equipa Filipe Massa, logo
se posicionaram nos coman-
dos da corrida. Mas...a forte
pressão de Fernando Alonso,
“Renault”, fizeram com que,
Filipe Massa, cedesse o seu
lugar na quarta curva em favor
do brilhante piloto espanhol e
actual Campeão do Mundo,
não largando mais as traseiras
do Ferrari de Michael Schu-
macher, para numa última
entrada nos pits, o homem da
Renault voltasse à pista, na

qualidade de comandante,
passando a linha de chegada
em primeiro lugar, apenas
com 1 seg. de vantagem so-
bre o alemão da Ferrari.

Impressionante esteve Ki-
mi Raikkonen, “Mclaren”,
que largando da última

posição, aproveitou ao má-
ximo o potencial da sua má-
quina, ultrapassando dificil-
mente todos os seus adver-

sários, numa luta constante
contra o calor sufocante, para
acabar o seu dia de trabalho

na terceira marcha do pódio.
Kimi, no final da corrida co-
mentou: “O meu monolugar
está óptimo e isso é o princi-
pal. Definitivamente penso ter
possibilidades de lutar por
vitórias e disputar o título”.

Quanto ao Quebequense
Jacques Villeneuve, da BMW-
Sauber, foi contrariado ao
abandono, pois o motor do

seu monolugar incendiou-se.
A sorte também não esteve
do lado do nosso represen-
tante português, Tiago Mon-
teiro, da “Midland”, que foi
obrigado a começar a corrida
com o seu carro de reserva,
sentindo enormes dificul-
dades a adaptar-se, pois como
ele nos disse, o carro de re-
serva “não estava ajustado
para mim, então tive difi-
culdades em relação à posição
do banco e outras coisas, que
me incomodaram durante a
corrida. Mas, estive sempre
focalizado na prova, forçando
o máximo que podia. O novo
carro é definitivamente mais
rápido e melhor do que o do
ano passado. Não é bastante
rápido no momento, mas sei
que podemos melhorar o
desempenho” concluiu Tiago
Monteiro que largou das “bo-
xes” e terminou a prova na 17ª
posição.

Próximo encontro a 19
de Março no Grande Pré-
mio da Malásia.


