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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

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

Cont. na pág. 2

Da diversão à seriedade.
Descubra as diferenças
Raul Mesquita

Não é a primeira vez que me
debruço sobre os tropeções do
Governo Charest. E da maneira
que se apresenta a actualidade das
suas (in) decisões, certamente
não será a última.

O que me conforta, nesta con-
fusão generalizada, é que todos os
grandes analistas da vida pública
estão na mesma ordem de ideias.
Até mesmo, alguns muito parti-
dários da nossa imprensa étnica,
se manifestaram com muita objec-
tividade, desta vez, sobre os so-
bressaltos e a incoerência do
executivo da província.

Não há memória de um pri-
meiro-ministro mostrar tanta
incapacidade de comunicar com a
população e dizer duas vezes

Pauline vai
para a reforma…
Raul Mesquita

A deputada de Taillon, Pauline
Marois, ex-candidata derrotada à
chefia do Partido Québecois, anun-
ciou anteontem em conferência de
imprensa em Québec, que aban-
dona a política activa na Assembleia
Nacional. A evocação da sala magna
parlamentar é como um bemol ao
acto da demissão. Não significará
portanto, total afastamento da vida
política. Trata-se da sua demissão
como deputada, deixando uma por-
ta aberta a um eventual regresso,
seja no caso de um referendo ou
quiçá, um possível render da guarda
na direcção do partido, se André
Boisclair não conseguir impres-
sionar e convencer a ala ortodoxa do
PQ, das suas capacidades directivas
e convicções soberanistas.

Na sua alocução, alegando que a
paixão que sempre a motivou já não
se faz sentir, afirmou:”Sentir-me-ia
desleal de continuar naquilo que
agora me parece, não sentir-me num
vácuo, mas antes, numa mudança
que se impunha na minha vida. Tive
de me render à evidência. O coração
estava ausente”.

Mãe de quatro jovens e com a
idade de 56 anos, Pauline Marois foi
eleita pela primeira vez a 13 de Abril
de 1981, na circunscrição de La
Peltrie, no tempo de René Leves-
que, tendo antes sido conselheira
política de Lise Payette e de Jaques
Parizeau.

Em Dezembro de 85 foi derrotada
e, quatro anos mais tarde, voltou de
novo à Assembleia, eleita desta vez
por Taillon, onde se manteve até à
sua demissão agora anunciada.

Possuidora de uma longa carreira
política e tendo ocupado vários

Cont. na pág. 4

Quem é a nova Miss?

O jornal A Voz de Portugal
deseja uma boa viagem à cen-
tena de portugueses de Mon-
treal que partem para São
Miguel, Açores, esta sexta-
feira. Poderão contar com a
presença dos jornalistas Gui-
lherme Cabral e Humberto
Tibúrcio, de A Voz de Portugal
e O Açoriano.

Na próxima edição teremos uma entrevista com ela

03-22-2006.pmd 3/23/2006, 10:41 AM1



A Voz de Portugal
Quarta-feira 22 de Março de 2006

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787

Dépôts legaux à la Bibliothèque nationale du Québec
et à la Bibliothèque nationale  du Canada

ÉDITEUR
Eduíno Martins
DIRECTEUR
António  Vallacorba
DIRECTEUR ADJOINT
Raúl Mesquita
ADMINISTRATION ET
RÉDACTION
Kevin Martins
RÉDACTEUR   EN  CHEF
ET  INFOGRAPHISTE
Sylvio  Martins
COLLABORATEURS:
Au   Québec:
Elisa Rodrigues
Diamantino de Sousa
Dinora de Sousa
Francisca Marques
Helder  Dias
J.J. Marques  da  Silva
João   Mesquita
José   de  Sousa
Jullien Thomet
Kevin Antunes
Lucia Calisto
Maria  Conceição  Correia
Manuel   Carvalho
Miguel  Felix
Natércia   Rodrigues
Pe. José   Maria  Cardoso
Susana   Sequeira
Victor Hugo
Vitália Rodrigues
En   Ontario:
Manuel  Alves  Louro (Toronto)
Frank Meneses (Toronto)
Fernando Cruz Gomes (Toronto)
Au   Portugal:
Augusto   Machado
Helena Resende
Lagoas  da  Silva
Manuel  Rodrigues
Maria  Helena  Martins

PHOTOGRAPHE:
Filipe Estrela
José  Rodrigues
Michael Estrela
CARICATURISTE:
Nemo
DISTRIBUIÇÃO:
José Eliso Moniz
Nelson Couto
Victor Medina
PUBLICITÉ:
Conceição Ferreira
Eduardo Leite
Ethnique Média
Kevin Martins
RPM
Silvio Machado
Extérieur   du   Québec:
Lingua Ads Services

Portugal:
PortMundo Promoção Cultural e
Publicidade Ldª.

Hebdomadaire fondé
 le 25 avril 1961

4231, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4

Tél.: (514) 284-1813
1-866-684-1813

FAX: (514) 284-6150

E-Mail: jornal@avozdeportugal.com
Site web: www.avozdeportugal.com

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

Agenda comunitária

Fornecedor
Oficial

www.nikon.ca

Os textos, fotos e i lustrações
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

Tous droits réservés.
Toute reproduction totale

ou partielle est
strictement interdite sans
notre autorisation écrite.

2

Inauguração da nova cozinha da
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

Centro de Ajuda à Família
ASSEMBLEIA GERAL
O Centro de Ajuda à Família convoca todos os seus membros
para a sua Assembleia Geral  Ordinária que terá lugar no dia
01 de Abril 2006 às 14 horas.
Para mais informações: 514-982-0804

Conferências do Centro de Ajuda à Família
Março e Abril 2006, 4251 rua St.Urbain (Sun Youth/
Jeunesse au Soleil) Local 121
22 de Março, Violência conjugal, Gracinda Fernandes
12 de Abril,Saúde dos homens, Paulo Lopes
26 de Abril, Agressão sexual, Gracinda Fernandes
*Conferências abertas a todas as pessoas.

Festa do PortugalÍssimo
Aqui estão os números premiados das rifas de Portu-

galíssimo. 1º prémio:1722,  2º prémio: 1249, 3º prémio: 2318
e o 4º Prémio: 1446. Números contemplados entrar em
contacto com 514- 366-2888.

Obrigada, Rosa Velosa.

Da diversão à seriedade.
Descubra as diferenças

Cont. da pág. 1

seguidas a mesma coisa. Jean Charest é
certamente um bom tribuno. Durante as
campanhas. Mas incapaz de aplicar as pro-
messas que faz e que por conseguinte,
deixam um sabor amargo no eleitorado.
Como diz um provérbio chinês”um bom
princípio é como uma enguia, apanha-se
facilmente, o mais difícil é mantê-la presa até
ao fim”.

Ora Jean Charest, que teve portanto alguns
êxitos em alguns dossiês importantes, mes-
mo se não terminados, como a saúde e a
educação, acumula disparates sobre dispa-
rates, encaminhando o seu partido para um
desastre, não fora a decepção representada
por Boisclair e a sua estafada opção. A braços
com os problemas da SAQ, da SAAQ, da HQ
e da venda do Mont-Orford a amigos do re-
gime, por entre os quais se destaca um ex-
director do programa das comanditas, o chefe
do governo fez diversão, por pessoa inter-
posta, num grito de alarme sobre a gripe
aviária, do seu amigo e confidente Philippe
Couillard, Ministro da Saúde, o primeiro a
estampar na paisagem canadiana o risco de
contaminação. No resto do país, as auto-
ridades sanitárias estão naturalmente alertas,
sem mais rigor. Charest, porém, tentou atirar
a atenção dos cidadãos para outro terreno
onde, por tabela, pretendia demonstrar uma
preocupação colectiva. Desajeitada.

A destituição do então ministro Thomaz
Mulcair, por razões que se prendem com o
carácter firme do deputado, — de difícil
transposição em assuntos chave como a
cedência do Parque Nacional dos Cantões de
Este ou de terrenos protegidos de Laval muito
desejados por empreiteiros imobiliários,—
lançou a consternação nos seus correli-
gionários, até mesmo no meio do seu próprio
“caucus”, onde o deputado Russell Copeman,
de NDG, na presença do chefe, não poupou
críticas a tantas incongruências consecutivas.

A última “gaffe” monumental, foi o discurso
inaugural na semana que se terminou. Vazio
e cansativo do princípio ao fim. Sem orien-
tação definida, deu a imagem de uma rosa-dos-
ventos ou, pior ainda, de um galispo cata-vento
no telhado de qualquer pavilhão agrícola em
deserta planície.

A eleição de Stephen Harper poderá ajudar
bastante um chefe de Estado quebequense
em permanente queda livre. Porém, apesar
da ausência duma verdadeira oposição a
Québec, pode acontecer que aqueles que o
empurraram — contra a sua vontade — para
o provincial, se cansem de tanta desilusão e
decidam forçar a sua substituição, numa
tentativa de assegurar o poder e o afasta-
mento do perigo pequista.

Em contrapartida, o PM do Canadá, soma
boas decisões e granjeia apoios até aqui
inesperados.

A sua visita surpresa ao Afeganistão em
apoio às tropas ali estacionadas, mereceu o
aplauso de todos os jornais anglófonos do
país, muitos dos quais não se pouparam em
elogios pela coragem e pela redefinição dos
valores canadianos através do mundo, como

é o caso desta perigosa missão na região de
Candar. O Canadá não pode pretender pro-
curar a estabilidade mundial sem correr
riscos, numa época traumatizada pelo terro-
rismo fanático e multifacetado, em todas as
latitudes.

A presença de Stephen Harper, primeiro-
ministro e chefe supremo inter-armas, foi
motivo de grande satisfação para as tropas,
com quem privou durante dois dias.

No campo da política caseira, o chefe do
governo, demonstrando grande seriedade e
rigor nas decisões e no respeito das suas
promessas e preocupações indiciadas du-
rante a campanha eleitoral, com a discrição e
eficácia a que já nos habituou, colocou com
mestria algumas personalidades quebe-
quenses na sala de comando do Governo Fed-
eral. A seu pedido, foram nomeados chefes
de gabinete de alguns ministros do Oeste,
homens chaves oriundos do Québec, para
garantir uma visão pró-quebequense junto
desses responsáveis e por ricochete, melho-
rar a união do país e a integração da província
francófona. Deste modo, Daniel Bernier, um
ex-colaborador de dois ministros do gabinete
Mulroney e até há pouco tempo, de Jean
Charest, vai trabalhar com Rona Ambrose, no
difícil ministério do Meio-Ambiente, que se
encontra no centro da tempestade do Acordo
de Quioto.

Jean-Sébastie  Rioux, director duma cadeira
sobre a segurança internacional na Univer-
sidade Laval, ex-paraquedista, especialista em
questões militares e pesquisador sobre a
escalada de conflitos através do mundo, irá
acompanhar e aconselhar o Ministro Jim
Prentice, que residente de Calgary, tem a
responsabilidade dos assuntos relacionados
com os índios canadianos. Como braço direito
de Stockwell Day, da Colôbia Britânica, está
agora Neil Drabkin, que foi candidato aliancista
em Pierrefonds-Dollard em 2000 e tinha já
sido candidato conservador em 1993 1997.

Ao lado do Ministro das Finanças, Jim
Flaherty, estará David McLaughlin, que foi
director da comissão sobre o desequilíbrio fis-
cal do Conselho da Federação e cuja experiên-
cia será de grande utilidade para o ministro,
numa altura em que deve tornar público nos
próximos dias, um relatório com as recomen-
dações e as linhas directrizes afim de regulari-
zar este espinhoso dossiê. A seriedade e os
esforços de Stephen Harper para restabe-
lecer contactos com o Québec desconcertam
os bloquistas que, sendo muitos deles de
berço conservador, não encontram razões
para se escalfarem contra o federal. E ao fazê-
lo, Harper poderá prolongar a existência do
seu governo minoritário, estabelecendo as
bases duma eventual maioria num próximo
encontro com o eleitorado. Referindo-se a
estas nomeações, afirmam vários observa-
dores em Québec, “ É certo que é de bom
agoiro. Demonstram uma verdadeira vontade
de querer fazer avançar os dossiês”.Temos
assim, a Québec e a Otava, dois tipos de
política bastante diferentes. Que vão, respecti-
vamente, da diversão à seriedade.

Associação dos
Ex-Combatentes Portugueses
A Associação dos Ex-Combatentes Portugueses informa
que realizará o seu 1º Jantar-Encontro dia 8 de Abril pelas
19 h00 no salão do Clube Oriental Português de Montreal,
4000 de Courtrai. Para mais informações 450.686.2556.

Cadernos Eleitorais
O Consulado–Geral de Portugal em Montreal apresenta os
seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na
área da sua jurisdição e informa que nos termos do Artigo
56º da Lei n.º 13/99 de 22 de Março,  os cadernos de
recenseamento eleitoral reportados a 31 de Dezembro de
2005 encontram-se expostos nesta chancelaria consular
durante o mês de Março de 2006,  para efeitos de consulta
e reclamação. Aproveita ainda a oportunidade para informar
que o recenseamento eleitoral é um dever cívico de todos
os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro,
devendo os mesmos promovê-lo e mantê-lo actualizado.
Assim, o Consulado–Geral de Portugal em Montreal
encoraja todos os cidadãos Portugueses a consultar os
referidos cadernos, actualizar os elementos neles
constantes e promover o seu recenseamento, caso ainda o
não tenham efectuado. Para mais informações poderá
contactar este Consulado-Geral ou ainda consultar a sua
página na internet,  www.cgportugalmontreal.com
2020, rue University, #2425    ·    Montreal  (Québec)  H3A
2A5    ·   CANADA. Tel.: (514) 499-0359    ·   Fax: (514) 499-
0366    ·   e-mail: mail@cgmrl.dgaccp.pt.

Baile da Pinha
O clube Oriental organiza o baile da pinha no dia 1 de Abril

pelas 19h30 na sua sede. para mais informações contactar
o clube (514) 342-4373

Escola Português do Atlântico
A Administração da Escola Português do Atlântico informa

que, a Exma Senhora D. Rosa Velosa, deixou de exercer as
funções de Directora escolar, bem como qualquer outra
actividade ligada a esta instituição de ensino, a partir de 12 de
Março de 2006.
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Cavaco recebeu
Sócrates pela primeira vez

Uma semana depois da posse de Cavaco Silva, o novo Chefe
de Estado recebe José Sócrates para a primeira reunião entre
os dois líderes do país. O Presidente vai manter as tradicionais
reuniões semanais no Palácio de Belém com o chefe do
Governo à quinta-feira

O encontro entre Sócrates e Cavaco realiza-se após a reunião
do Conselho de Ministros, que decorre habitualmente à
quinta-feira. A reunião semanal é um dos momentos privile-
giados de contacto entre o Presidente da República e o
primeiro-ministro que, nos termos da Constituição, deve
informar o Chefe de Estado sobre «os assuntos respeitantes
à condução da política interna e externa do País».

Ao longo das próximas semanas, o sucessor de Jorge
Sampaio em Belém deverá ter de concluir o organigrama da
sua estrutura de apoio em Belém e escolher personalidades
para o Conselho de Estado e Conselho Superior de Magis-
tratura.

Paralelamente, Cavaco Silva terá ainda de decidir, em
articulação com o Governo, sobre os substitutos de Monteiro
Diniz e Laborinho Lúcio como representantes do Estado nas
Regiões Autónomas da Madeira e Açores.

Por Belém deverão também passar nas próximas semanas
diplomas como o da Lei da Nacionalidade, as alterações à Lei
de Programação Militar (LPM) ou a reforma da administração
pública, uma das prioridades do Governo para o ano de 2006.

Aberto último troço da
Linha Vermelha do Porto

Começou a funcionar na sexta-feira o último troço da Linha
Vermelha do Metro do Porto, entre Pedras Rubras e a Póvoa
de Varzim. A Linha Vermelha percorre 33 quilómetros,
ligando o Estádio do Dragão, no Porto, à Póvoa de Varzim.  A
linha tem 34 estações e passa pelos concelhos do Porto,
Matosinhos, Maia, Vila do Conde e Póvoa. Com esta
inauguração, a rede do Metro do Porto passa a ter mais de 50
quilómetros em via dupla e um total de 59 estações.  - SIC.

Oficinas e peritos
falsificam acidentes

A existência de diversas redes organizadas envolvendo
oficinas, mediadores e peritos que se dedicam à falsificação de
acidentes em Portugal com carros importados está a
preocupar as seguradoras. Há 15 dias foi lida, no Tribunal da
Boa-Hora, em Lisboa, a sentença que condenou uma oficina,
um perito e dois mediadores envolvidos num esquema de
fabricação de danos cujo prejuízo para as companhias de
seguros ascendeu a cerca de 200 mil euros. O ‘modus oper-
andi’ da rede, que trabalhava na zona de Lisboa, consistia em
forjar sinistros, uma matéria que ficava a cargo dos medidores,
estes sinistros eram confirmados pelo perito que falsificava as
peritagens, sendo os supostos veículos canalizados para a
oficina que cobrava por arranjos fictícios. O Tribunal deu como
provados os factos e condenou o perito a quatro anos de
prisão, ficando a pena suspensa. Aquele responsável, bem
como os donos da oficina, foram ainda condenados a
indemnizar as seguradoras lesadas.  (CM)

Caso de Felgueiras
vai a julgamento

Fátima Felgueiras será mesmo submetida a julgamento no
caso do ‘saco azul’, segundo a juíza de instrução criminal, que
considerou manterem-se todos os indícios para a autarca e os
seus co-arguidos sentarem-se no banco dos réus do Tribunal
de Felgueiras. A autarca terá de entregar o seu passaporte
brasileiro num prazo de 24 horas, segundo decidiu  a juíza
Marlene Rodrigues, a mesma magistrada que há um ano tinha
decidido o julgamento e apenas reduziu em novo despacho,
um crime de corrupção passiva na forma de cumplicidade, a
Joaquim Freitas, um dos ex-colaboradores que denunciaram
a presidente da Câmara de Felgueiras à Polícia Judiciária de
Braga. (CM)

Armazéns de produtos
chineses em Chelas

O Centro Ásia é mais uma prova de que o comércio chinês
continua a apostar no mercado nacional. A área industrial de
Chelas recebeu ontem o Centro Ásia, o mais recente espaço
comercial chinês destinado a revenda para lojas portuguesas
e chinesas. São 60 estabelecimentos e mais de seis mil metros
quadrados ligados à produção têxtil, sapataria, “bijouterie” e
acessórios. (CM)

Comemorações do Dia da Cidade
A inauguração das obras de repavimentação da Estrada

Municipal 510, troço entre Cerrado das Covas e a Cruz de
Pedra (Capelas), com um desfile de Automóveis Antigos, vai
marcar a 2 de Abril a abertura das comemorações dos 460 anos
da Cidade de Ponta Delgada, a 2 de Abril próximo. O Desfile
vai iniciar-se às 11h30 com saída da Praça Gonçalo Velho, onde
as viaturas estarão em exposição desde as 10h30. O percurso
do desfile envolve as Portas da Cidade, a Avenida Infante D.
Henrique, a Rotunda de Belém, a Via Rápida para Capelas, até
ao local onde terá lugar a inauguração da Estrada Municipal
510, reabilitada. (CM)

Epidemia a bordo do “Funchal”
Um total de 27 passageiros foram, internados no Royal

Hobart Hospital, na Austrália, em consequência de uma
epidemia detectada a bordo do navio de cruzeiros “Funchal”,
actualmente registado no MAR da Madeira. De acordo com o
portal “cruisepage.com”, citando o jornal “The Sunday Tasma-
nian”, sete passageiros foram admitidos no referido hospital
australiano, enquanto que outros 20 receberam assistência
médica urgente, entre um total de 550 passageiros.

Assim que o navio de cruzeiros aportou em Hobart, na
semana passada, as emergências do hospital australiano foram
“inundadas” por muitos turistas que se queixavam de
dificuldades respiratórias, levantando-se mesmo suspeitas
quanto a um foco de gripe das aves. Todavia, o director público
de saúde, Roscoe Taylor, veio a público afastar esse receio,
anunciando apenas que os passageiros foram tratados a uma
infecção viral no peito. (CM)

Novos aviões começam
SATA Air Açores

a operar em 2007
A SATA Air Açores está em fase de

negociação técnica para a aquisição de novos
aviões que vão substituir os actuais ATP,
aparelhos que deverão começar a operar
entre as ilhas do arquipélago em 2007.

O presidente da companhia aérea adian-
tou à agência Lusa que as negociações
técnicas estão a decorrer com os forne-
cedores do ATR da Airbus e Dash da Bom-
bardier, tendo em conta a necessidade das
novas aeronaves responderem às espe-
cificidades da operação da transportadora e
das próprias ilhas.

“Há pormenores técnicos estruturais das
aeronaves que têm de ser contemplados”,
explicou o presidente do Grupo SATA
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Lançamento da ideia
para o comboio do Leste

O primeiro-ministro do Quebeque, Jean
Charest, anunciou que o governo irá para a
frente com o projecto de comboio de subúrbio
do Leste. Este novo comboio deverá servir os
residentes do Leste de Montreal e a margem
norte, dentro de dois a três anos. Este com-
boio de subúrbio fará o trajecto entre Mon-
treal, Repentigny, Terrebonne e Mascouche.
De um comprimento de 51 quilómetros de
linha-férrea, o projecto deverá custar 300
milhões de dólares. Esta linha utilizará um
novo troço de caminho de ferro entre Mas-
couche e Legardeur/Repentigny, para segui-
damente seguir na via férrea da CN que passa
pelo nordeste de Montreal e juntar-se à linha
Montreal/Deux-Montagne, e chegar ao
centro da cidade pelo túnel sob o Mont-Royal.
O comboio do Leste servirá ao todo 14
estações das quais faltam construir 11. Esta

nova linha oferecerá uma correspondência
para a linha cor laranja do metro, pela estação
de Sauvé e pela Gare Central. A Agência
Metropolitana de Transporte prevê que pelo
menos 5500 pessoas utilizarão este serviço de
manhã, provindo 70% do território de Mon-
treal e 30% da coroa nordeste da metrópole.

Começou a campanha
A corrida à direcção do Partido liberal do

Canadá (PLC) foi lançada oficialmente. O fu-
turo chefe será escolhido durante um con-
gresso que terá lugar a 2 e 3 de Dezembro em
Montreal. O máximo das despesas de cada
candidato foi fixado a 3,4 milhões de dólares.
A demissão de Paul Martin tornou-se efectiva
com o lançamento oficial da corrida à direcção.
O partido tem um ano para encontrar um novo
chefe. Uma dezena de candidatos potenciais
poderão tornar pública a sua candidatura nos
próximos dias. Paul Martin continuará contudo
a ocupar o seu lugar de deputado de LaSalle-
Émard, em Montreal.

O Estádio terá
um novo tecto

A Empresa pública das instalações olím-
picas (RIO) propõe-se dar um novo aspecto
ao Estádio Olímpico de Montreal, que fará 30
anos este ano, instalando um quarto tecto na
controversa construção. É o que afirma Le
Devoir na sua edição de sábado.

Todas as actividades são proibidas entre 1
de Dezembro e 31 de Março, devido à fragi-
lidade do tecto actual. O RIO deseja renovar
o Estádio para assim fazer um complexo
multifuncional com competições des-por-
tivas, grandes feiras públicas, assim que con-
certos e grandes reuniões. O presidente do
RIO, Gilles Lépine, afirma que o seu orga-
nismo terá necessidade de um orçamento de
80 milhões de dólares durante 10 anos, para
financiar as reparações dos edifícios do
organismo.

A dívida olímpica estando a ponto de ser
reembolsada, o RIO gostaria de pôr a mão 75
milhões de dólares que correspondem a
18,93% da taxa especial sobre o tabaco,
consagrada ao Fundo especial olímpico.

Menos de 15.000 pessoas
invadiram o Oratório...

A Rádio-Canadá soube que o governo
conservador de Stephen Harper decidiu de
abolir o Conselho da unidade canadiana. Este
organismo, criado em 1964, apresentava-se
como uma organização não partidária que faz
a promoção da dualidade canadiana. O orga-
nismo, que empregava umas cinquenta
pessoas, era dotado de um orçamento de 13
milhões de dólares. Sempre foi financiado por
cerca de 80% pelo governo federal. O Con-
selho da unidade canadiana foi muito activo
durante os referendos de 1980 e, sobretudo,
1995. O organismo tinha-se implicado no

Otava extingue o Conselho
campo do não, erigindo o organismo Opção
Canadá, um organismo intrincado dotado de
um orçamento de cerca de 5 milhões de
dólares. O Bloco quebequense congratula-se
com esta notícia. Esta decisão parece ser
outro sinal concreto da intenção de Stephen
Harper de reanimar as suas relações com o
Quebeque. Os conservadores propõem-se
continuar a promover o federalismo, mas as
actividades futuras decorrerão a partir do
ministério do Património canadiano, e não
dum organismo externo.

da unidade canadiana

Cerca 15.000 pessoas invadiram o Oratório
de St-Joseph, em Montreal, neste dia da festa
do Oratório e do Canadá. Todos os anos,
peregrinos do Quebeque, do Canadá e dos
Estados Unidos, participam no ajuntamento.
A novena dedicada a “St-Joseph” terminou
sábado à noite, perpetuando assim uma
tradição de nove dias de oração e de devoção
desde há 85 anos.

Lançamento das actividades ao
combate contra o racismo

Coordenada por Miguel Felix

Natércia Rodrigues

O Presidente da Câmara de
Montreal, Sr. Gerald Trem-
blay, e a Ministra da Imigra-
ção e das Comunidades cul-
turais, a D. Lise Thériault
procederam na sexta feira, dia
17 de Marco na Câmara de

Montreal, ao lançamento da
sétima edição da “Semana ao
combate contra o racismo”
que se está a desenrolar até
26 de Março. Presentes es-
tiveram os representantes
“de l’Office franco-quebecois
para a juventude”, a “Agência
dos jovens Quebec-Wallonie
Bruxelles”, “Images Inter-
culturelles” e vários outros
organismos montrealenses.

O Sr. Tremblay aclamou a
pertinência do tema para este
ano: “Une ville zone libre” ,
uma cidade, zona livre de
racismo, indicando que se
trata dum principio ao qual a
administração municipal ade-
riu. “ Uma zona livre de racis-
mo é um território e um espa-
ço onde se ganha a dignidade
e integridade do ser humano,

a tolerância, a paz, a inclusão e
a igualdade, explicou. É uma
necessidade e um projecto
de sociedade que merece
uma atenção quotidiana e de
combates duradouros.”

O Sr. Tremblay confirmou

que a Câmara de Montreal
vai-se aplicar a atingir este
objectivo e que vários gestos
concretos já foram colocados
como o perfilhamento da
“Déclaration de Montréal
pour la diversité culturelle et
l’inclusion” e a “Charte des
droits et responsabilités”,
que asseguram a dignidade e
a integração do conjunto dos
Montrealenses e encoraja a
luta a toda a discriminação.

“Estamos orgulhosos de
manter, desde há 7 anos, a
Semana contra o racismo no
objectivo de promover a não-
violência e o envolvimento.

Por sua vez, a Ministra da
Imigração e das Comunida-
des culturais do Quebeque,
D. Lise Thériault tomou par-
te no lançamento da Semana

contra o racismo na espe-
rança que o público de todas
as idades se possa encontrar
e suscitar discussões sobre o
racismo e sensibilizar a este
problema.

“Devemo-nos comprome-
ter desde já a trabalhar para
se fazer uma mudança na
sociedade, para nós próprios,
assim como para o bem-estar
das próximas gerações no
Quebeque afim de se fazer
do Quebeque uma sociedade
exemplar e livre de discrimi-
nação racial . O racismo é não
só inaceitável sobre o plano
moral, mas hipoteca o desen-
volvimento económico e so-
cial da sociedade”, sublinhou
a ministra Lise Thériault.
Devemos estar conscientes
que há custos ligados ao facto
de que os cidadãos discrimi-
nados e que vivem à margem
na sociedade, pois a maioria
das vezes são julgados sem
exame prévio.” Se a nossa
sociedade aceitar que possa
existir para o bem-estar da
humanidade, zonas livres de
armas nucleares assim como
zonas livres de fumo, ela pode
também participar na criação
de “zonas livres de racismo”.
É o grande desafio que a
edição 2006 da Semana con-
tra o racismo lança às cidades
e às instituições, lugares privi-
legiados de acolho de diver-
são, espaços simbólicos, pú-
blicos ou privados .

ministérios, como o da Con-
dição Feminina em 81, minis-
tro da Família, presidente do
Conselho do Tesouro, minis-
tro das Finanças, ministro da
Educação, ministro da Saúde
e vice-primeiro-ministro, a
única cadeira que nunca ocu-
pou, foi a de primeiro-minis-
tro. Não porque lhe faltasse
vontade. Apenas porque lhe
faltaram alguns votos dos
delegados nas duas candi-
daturas à chefia, onde ficou,

Pauline vai para a reforma…
nos dois casos, em segundo
lugar. Da primeira vez, em
1985, foi ultrapassada por
Pierre-Marc Johnson e na
última tentativa, em Novem-
bro último, por André Bois-
clair, com quem disse ter
excelentes e calorosas rela-
ções, esperando poder as-
sim, convencer os que pen-
sam o contrário. O certo é
que esta última derrota, foi
dolorosa para Pauline Marois
e deve ter pesado bastante na

sua decisão.
Mas à priori, pode pergun-

tar-se se o PQ, sobreviverá à
“ cura de rejuvenescência”
que se traduzirá na apresen-
tação duma equipa sem qual-
quer experiência política, na
próxima campanha eleitoral,
que Charest poderá desen-
cadear quando o julgar mais
oportuno.

Isto poderá relegar o PQ às
prateleiras da oposição, du-
rante longo tempo. O que não
será muito bom para a demo-
cracia, pois que Mário Du-
mont, também não dá sinais
de grande dinamismo.

Estaremos então conde-
nados a suportar Jean Cha-
rest . Quo Vadis, Québec?

Cont. da pág. 1
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Jantar da Esperança
Victor Hugo

A gratidão é de certeza uma
das mais bonitas palavras do
dicionário. É com esta palavra
que os organizadores do jan-
tar de 11 de Março, que se

realizou na Igreja de St-Enfant
Jesus, querem expressar a
todos os que contribuíram
para que fosse um sucesso.

Geralmente, os nossos ob-
jectivos são sempre modes-
tos, por isso quando eles são
atingidos em todos os aspec-
tos, é motivo de grande ale-

gria.
Num ambiente muito agra-

dável, que direi quase famil-

iar, estiveram reunidas à volta
de 450 pessoas, onde todos
comeram bem e se diver-
tiram. Conseguiram acumu-
lar 11.500 dólares, livres das

despesas, que foram repar-
tidos por 3 instituições de
caridade: para a compra de
material cirúrgico para um
hospital do Benin; outra, para
a construção duma casa de
abrigo, para as mulheres des-
favorecidas, em Pedreiras,
no Brasil; e a maior parte da

receita, foi enviada em trans-
ferência bancária, para a Mis-
são Nossa Senhora de Fáti-

ma em Cumbana-Moçam-
bique.

Como geralmente acon-
tece nas casas portuguesas,
quando se tem 10 convida-
dos, faz-se comida para 20, e
assim aconteceu no jantar.
Tudo o que sobrou – e era
bastante – foi entregue à
Maison du Père, no Boul.
René-Lévesque.

Nós não pomos em dúvida
a honestidade das grandes
instituições que recolhem

fundos, só que devido à buro-
cracia e à administração, uma
boa parte do dinheiro que
recolhem, muitas vezes não
chega aos que dele neces-
sitem.

Neste caso, temos a certe-
za absoluta que tudo o que
recolhemos, vai ser bem em-
pregue, pois não pomos em
dúvida a honestidade da Irmã
Teresa, que há vários anos se
encontra em Missão em Mo-
çambique, vivendo em con-
dições muito difíceis, com o
único objectivo de ajudar as
crianças. Foi no dia 15 de
Março que começaram as

aulas na Missão, com mais de
150 crianças, que carecem de
quase tudo, e estamos certos
que a nossa ajuda vai ser pre-
ciosa. Mesmo se estas ajudas
são uma gota de água no o-
ceano das necessidades do
mundo, são essas gotas que
enchem os mares, pois para
quem tem muito, o pouco
nada representa, mas para
quem não tem nada, o pouco
representa muito.

Quando escolhemos o no-
me para o Jantar, pensámos
que “Esperança” seria o no-
me apropriado, para todos os
que confiam que um dia a
fome no mundo irá acabar, se
todos dermos um pequeno
passo nesse sentido.

A todos bem hajam.

Houve touradas em Toronto
Dois dias sensacionais de touradas nos dias 11 e12 de Março

em Orangeville, Ontário.

Fado ao seu melhor em Harfford

Uma noite de fado foi organizada em Hartford, E.U.A., no
restaurante “O Porto”. São poucos os momentos em que
podemos escrever sobre eventos realizados fora de Montreal,
onde os artistas principais são da nossa comunidade.

Segundo as informações obtidas, os fadistas Luis Duarte e
Madalena Pata deslocaram-se a Hartford para uma Noite de
Fado.

Num ambiente acolhedor e tradicional, estes dois fadistas
fizeram com que este evento fosse muito especial. Um dos
espectadores disse, ao fim da noite, que os dois artistas eram
realmente “grandes profissionais do fado”.

Aquando a próxima Noite de Fado com Luís Duarte, aqui em
Montreal?

Foto de Frank Meneses

Foto de Frank Meneses
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

6

Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Se não der o braço a torcer, não vai encontrar a paz
que tanto deseja.
Saúde: Não fume tanto, apenas tem a ganhar com essa
atitude. Pense nisso!

Dinheiro: Contenha-se para não gastar tanto dinheiro.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Aprenda a controlar os seus instintos.
Saúde : Trabalhe de uma forma menos acelerada, pois poderá
reflectir-se na sua saúde.
Dinheiro : Não fale tanto durante a hora de serviço e

rentabilizará mais as suas tarefas.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

Carta da Semana:  O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.
Amor: Dê uma oportunidade àquela pessoa que é tão especial para si.
Saúde : Faça uma dieta com acompanhamento médico para
recuperar a forma.

Dinheiro: Procure fazer um investimento que promova a sua estabilidade
financeira.
Número da Sorte: 20 Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde : Apanhará um resfriado se não se proteger da chuva
e do frio.

Dinheiro: Seja equilibrado nos seus gastos e tudo correrá de forma
harmoniosa.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material, Amorosa ou Fria.
Amor : Seja sincero consigo mesmo.
Saúde : Cuide da sua aparência.
Dinheiro : Boas perspectivas económicas e financeiras.

Número da Sorte: 35 Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação.
Amor: Não discuta tanto, revele os seus pontos de vista, mas
sem se exaltar.
Saúde: Tendência para apanhar uma forte constipação.

Dinheiro: Tudo correrá bem no seu trabalho se mantiver uma postura recta e justa.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia.
Amor : Ultimamente, sente-se muito solitário. Procure estar
mais perto das pessoas que mais ama.

Saúde: Proteja mais a sua pele.
Dinheiro: Não se dedique apenas ao trabalho, aceite convites que
beneficiem a sua auto-estima.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão,
Novidades.
Amor: Esteja atento porque a sua cara-metade poderá estar
a tentar preparar uma surpresa agradável.

Saúde: Semana propícia a enxaquecas. Descanse o suficiente.
Dinheiro: O seu chefe poderá chamá-lo para questioná-lo sobre uma
situação que se tenha passado no seu departamento. Mantenha-se atento.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático.
Amor : Se melhorar o seu humor, poderá viver momentos
tórridos com a pessoa dos seus sonhos.

Saúde: Não exagere nos fritos, poderão surgir sensações de azia.
Dinheiro: Tenha mais calma na forma como trata os seus subordinados.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

Carta da Semana:  9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Controle os seus ciúmes para não pôr tudo a perder.
Saúde: Não discuta tanto para não alterar o seu sistema
nervoso.

Dinheiro: Tente ser mais assíduo para não sair prejudicado no seu salário.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor : Converse com o seu companheiro no sentido de
dissipar todas as dúvidas que pairam no ar. Lute pela sua
felicidade.

Saúde: Adopte uma alimentação mais saudável.
Dinheiro: Um colega vai necessitar muito do seu apoio no desempenho
de uma função importante.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: O seu apego aos seus filhos é compreensível, mas
deixe que tenham opinião própria.
Saúde: Visite um cardiologista.

Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade profissional que o deixará
indeciso.
Número da Sorte: 67
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

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.

Diamantino De Sousa

Lúcia Belo e Carlos Ferreira

Apresentação dos seus
trabalhos discográficos

Foi num clima de amizade
que fomos encontrar o Car-
los Ferreira e a Lúcia Belo,
num café da nossa comuni-
dade, para falarmos sobre os
seus mais recentes traba-
lhos.

Como já tínhamos noticia-
do anteriormente neste jor-
nal, tivemos oportunidade de
assistir à preparação e grava-
ção dos CD’s da Lúcia Belo e
do Carlos Ferreira, no estú-
dio “Planet”. O trabalho da Lú-

cia, que tem como título “O
caminho da verdade”, consta
de 14 temas de entre os
quais dois trechos originais
com música de Carlos Fer-
reira e letra de Dinora de
Sousa.

No passado dia 19 de Março
de 2006, em primeira-mão,
tivemos oportunidade de ver
e ouvir o CD da Lúcia que vai
agora ser lançado, assim co-
mo um CD de música român-
tica, inteiramente interpre-
tada ao piano pelo Carlos
Ferreira, o qual também en-
globa 14 temas.

Estes CD’s foram fruto de
vários meses de trabalho no
restaurante Solmar, onde o
Carlos e a Lúcia tiveram opor-
tunidade de preparar e validar
a aceitação por parte do pú-
blico de algo que é sempre
difícil de validar antes de estar
concluído.

Este género de trabalho,
fado e canção, onde a cantora
é inteira e exclusivamente
acompanhada ao piano, e
onde, segundo a Carlos “a
doce música do piano abraça
a voz da cantora”, foi um pro-

jecto que o Carlos Ferreira já
há muito acalentava e que
finalmente se tornou uma
realidade.

Por outro lado, e segundo
as palavras da Lúcia Belo, era
um sonho que ela há muito
tinha e que devido a algumas
situações, por vezes menos
propícias, ainda não tinha sido
possível concretizar.

O Carlos Ferreira é um in-
térprete sobejamente co-
nhecido e acompanhante de

célebres artistas portugue-
ses, e não só, e pode ser
ouvido no Restaurante Sol-
mar onde actua há diversos
anos como pianista.

Para a sua primeira digres-
são, o Carlos e a Lúcia irão, no
próximo dia 8 de Abril a Cal-
gary, para uma actuação de
cerca de duas horas para as
comunidades portuguesas aí
residentes, e terão oportu-
nidade de divulgar este seu
recente trabalho. Sabemos
que outras actuações estão
previstas, nomeadamente
para Toronto e Winnipeg, e,
em preparação, uma digres-
são pelos Estados Unidos.

Em Montreal, teremos o
prazer de, no próximo dia 29
de Abril, assistir no Clube
Oriental, a uma breve actua-
ção e apresentação em pri-
meira-mão de alguns temas
destes CD’s. Resta-nos dese-
jar à Lúcia e ao Carlos um
enorme sucesso para este
projecto e que o futuro per-
mita que este trabalho seja a
“rampa de lançamento” para
muitos e grandes sucessos
futuros.

Confessionário
José de Sousa

Lutando contra a saudade é a vida do imigrante. É em
bom vinho que gosta gastar dinheiro. Não é muito amante
de cinema. É o Antero Branco, director-adjunto do colega
O Açoriano.

VP- Como se define a si próprio?
É muito difícil se definir a si próprio.
VP- Qual a sua melhor virtude?
Não sei! Nunca me perguntei.
VP- E o seu pior defeito?
Ser exigente.
VP- Qual a sua melhor recordação de infância?
A primeira vez que fui ao circo.
VP- Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
Acho que cometeria mais erros. Tentaria não ser tão perfeito.
Teria menos pressa e menos medo. Correria mais riscos.
Perderia menos “o agora”.
VP- Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
Para desgosto da minha família, sonhava ser sapateiro.
Inventar sapatos que não magoassem o pé.
VP- O que significa para si a vida?
É a preciosidade de viver o dia-a-dia em harmonia consigo e
com os outros. De viver da melhor maneira cada momento.
De se rodear de bons amigos e de tentar, nos momentos
menos fáceis, fazer como D. Quixote: “Quem canta seus males
esfanta”.

VP- Em que época histórica gostaria de ter vivido e porquê?
Creio que todas as épocas tiveram o seu encanto mas gosto
daquela em que vivo. E uma das épocas com mais conforto.
VP- Qual é o melhor sítio do mundo?
Aquele sítio em que vivemos o dia-a-dia.
VP- E o pior?
Aqueles que a televisão nos mostra diariamente com horrores.
VP- O que é viver emigrado?
É viver lutando contra a saudade.
VP- Quais as características que mais admira no sexo oposto?
A inteligência, o senso de humor e a boa comunicação.
VP- O que mais o incomoda nos outros?
A mesquinhice.
VP- Como costuma ocupar os tempos livres?
Dedico os meus tempos livres à minha família, aos amigos e
à comunidade.
VP- O que mais lhe agrada no seu trabalho?
As relações humanas.
VP- E o que mais lhe desagrada?
A inveja e a hipocrisia.
VP- Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
Em bom vinho.
VP- Qual é o seu prato preferido?
O que posso comer menos vezes, “Um bom bife com batatas
fritas”
VP- Qual a sua canção preferida?
A Saudade de S. Miguel.
VP- Qual é o melhor livro que leu?
O “Petit Prince”
VP- Qual é o melhor filme que viu?
Sou pouco amante de cinema.
VP- Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
Que o mundo está em paz e em harmonia.
VP- Qual é o seu personagem imaginário preferido? Porquê?
O Super-homen. Vem sempre em defesa do mais fraco.
VP- Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida
que tomaria?
Daria um tecto e alimentação a todos.
VP- O que pensa deste confessionário?
É difícil! Temos de responder a perguntas sobre as quais
nunca me questionei.
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DOURO!... Um novo restaurante
português em Montreal

Deve haver três pontos principais para se apreciar um bom
restaurante!...

São eles:
A- A maneira como os clientes são recebidos pelo pessoal do

restaurante, a atenção muito especial nos pequenos detalhes
e no tratamento durante a estadia e a refeição.

B- Naturalmente a qualidade da sua cozinha, na frescura dos
seus alimentos, na maneira como são cozinhados e
apresentados na mesa com o seu aroma e o seu sabor.

C- A maneira como o restaurante esteja decorado e arranjado
com muito gosto para que os clientes se sintam num ambiente
acolhedor e confortável.

Tendo em atenção estes três pontos principais, o Jornal A
Voz de Portugal entrou no novo restaurante DOURO
propriedade dos sócios Srs. Marcelino Alves, Frankelin,
Fernando e Sérgio que gentilmente nos convidaram para a sua
inauguração.

Lá fomos para ver, analisar este novo empreendimento
comercial da nossa comunidade de Montreal e saborear os
acepipes, beber um copo do bom vinho da casa (vinho
português naturalmente) à saúde dos seus proprietários e
seus clientes.

A “ordem dos factores é arbitrária”. Assim a nossa análise
começa pelo restaurante, o lugar onde está situado, no 6518
do Boul. St-Laurent mesmo em frente da Rua Beaubien, uma
área com muita indústria e comércio que, certamente, vai
trazer muita clientela ao restaurante.

A decoração esteve a cargo do arquitecto Sr. Francisco
Fernandes que com muito gosto sobe decorar o
restaurante DOURO de uma maneira muito especial e
artística a condizer com o tema da região de Portugal de onde
o nome é originário a região da cidade do Porto e do Douro.

Dois quadros magníficos da sua autoria, pintados em azulejo
branco, que mostram a beleza da região. Um com o rio Douro
no Porto com o casario da cidade invicta e a ponte D.Luiz, e o
outro com as serras onde o vinho do Porto é cultivado nos

escalões das encostas com o rio lá no fundo com os seus
tradicionais barcos rebelos. Duas verdadeira obras de arte que
merecem ser apreciadas enquanto se bebe um Porto como
aperitivo!...O chão do restaurante é “calcetado”com as
tradicionais pedrinhas brancas e pretas em forma de ondas do
mar, fazendo uma imitação do ondulado da foz do rio Douro que

termina no balcão do bar (por sinal, muito bem fornecido de
bebidas para todos os gostos). Uma arcada Romana é a entrada
para a cozinha moderna bem à vista dos clientes, do outro lado
está uma arca com temperatura controlada que é a garrafeira
dos vinhos de marca dos melhores. Tudo isto convida os
clientes a entrar e a apreciar uma boa refeição num ambiente

português, como se estivesse realmente na região do Douro,
em Portugal. As escadas para a cave, que representa uma
adega com as suas pipas de vinho antigas, faz lembrar as caves
tradicionais do vinho do Porto para matar saudades!...pequenos
detalhes que um bom apreciador agradece.

A cozinha e a comida que tivemos a oportunidade de provar,
os acepipes tradicionais apresentados sempre nestas ocasiões,
tudo muito bem feito e muito bem apresentado porque “os
olhos também comem”. Outro pequeno detalhe!...Os pratos
em loiça e os guardanapos em pano, pouco vulgar nestas festas
de inauguração, onde tudo é papel. O comentário do Sr. Alves
foi “Quando se faz alguma coisa, tem de ser bem feito”. E foi!..
Uma mesa grande bem farta de todos os petiscos à maneira
tradicional portuguesa e duas mesas mais pequenas, uma com
queijos de todas as qualidades (um patrocínio da Velha Europa
e de fornecedores de queijos portugueses) e outra mesa com
doces, pasteis de nata e feijão com o patrocínio da padaria
Estrela. O Porto de honra foi uma oferta especial do PORTO
CABRAL que serviu de aperitivo no princípio e digestivo no
fim, sendo o repasto regado com o vinho da casa branco e
tinto!...

Um último ponto, que no fundo é talvez o mais importante

e o primeiro da nossa análise, é a maneira como o Sr. Alves e
a sua equipa de colaboradores prestam atenção aos pequenos
detalhes, estando sempre atentos para receber e tratar os seus
clientes. Já o sabíamos, devido ao tratamento que sempre
recebemos no seu outro restaurante, TASCA. Agora, neste
ambiente acolhedor que tem cerca de 65 lugares, estamos
certos que o cliente vai, sem dúvida, receber muito mais
conforto e calor humano. É assim que somos sempre
recebidos em Portugal, principalmente na região do Douro.
Uma visita deve pois ser feita pelos leitores de A VOZ de POR-
TUGAL num almoço de negócios ou num jantar íntimo a dois
ou em família.

Aqui fica o nosso agradecimento pelo convite, desejamos ao
novo restaurante os maiores sucessos!.. sem duvida abriram
com chave D’OURO, que assim continuem!...

POR MUITOS BONS ANOS, PARABÉNS.

Texto de Francisco Salvador
e fotos de Photo Galicia
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Festa da Primavera
no “Oriental”

Começou a estação da Pri-
mavera. Qualquer um sabe
que, o que é menos constante
é o tempo. Mas é na Prima-
vera que os parques ficam
floridos e o canto dos pássa-
ros se faz mais presente. Eu
gosto.

Primavera estação das flo-
res e dos enamorados. Tudo
bem que as flores brotem na

Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

primavera mas para amar
não há de se esperar por uma
estação, não é verdade?

Sabemos que o Clube Ori-
ental Português de Montreal
tem por hábito conservar e
cultivar, com muito carinho,
amizades, e isto é-nos de-
monstrado através dos jan-
tares, dos seroes, enfim dos
convívios que eles fazem

regularmente.
Sábado, dia 17 festejou-se a

Festa da Primavera, com um
saboroso jantar de bacalhau e
ao som de um novo conjunto,
Expressions.

Houve uma surpresa du-
rante o serão, ou fosse o gru-
po Bailinho de Carnaval do
Centro Comunitário do
Espírito Santo d’Anjou.

10 anos ao serviço
O Centro de Ajuda à Família

(CAF) está a celebrar os seus
dez anos de existência. Ao
longo destes dez anos, o CAF
ajudou mais de 2.500 pes-
soas da comunidade, aqui na
região de Montreal. Reco-
nhecido e apoiado pelos go-
vernos, provincial e federal,
nomeadamente pelo Minis-
tério da Saúde e Serviços
Sociais, o CAF, organismo
comunitário sem fins lucra-
tivos e de caridade, tem de-
senvolvido uma acção válida
junto das famílias da nossa
comunidade, e realizado uma
cooperação estreita com as
mais diversas instâncias a fim
de assegurar o adequado
acompanhamento psicosso-
cial dos indivíduos e das famí-
lias.

O CAF existe porque ajuda
as pessoas, mantendo estrita
confidencialidade das suas
situações familiares e seus
problemas. E também existe
e estabelece um elo de liga-
ção com a comunidade portu-
guesa, com a comunidade
francófona em que nos inse-
rimos com outras comuni-
dades étnicas. Dir-se-ia que
quem não é tocado por este

da comunidade
Sylvio Martins

tipo de problema poderia à
partida pensar que a activi-
dade deste centro é mera-
mente virtual. Mas não é
assim. Os problemas de vio-
lência familiar e doméstica na
nossa comunidade são reais
e o CAF tem ajudado, numa
acção conjunta com as pes-
soas que os sofrem. As víti-
mas de violência da nossa
comunidade têm crescen-
temente recorrido ao CAF,
com números a comprova-
rem-no de ano para ano, e
não é de admirar que em 85%
sejam mulheres. Neste cen-
tro notamos que mulheres e
homens sofrem de violência
com a mesma dinâmica, ou
seja verbal, psicológica, se-
xual, económica e física. As
vítimas são sujeitas ao isola-
mento forçado ou à solidão,
são afectadas no seu bem-
estar individual ou têm pro-
blemas de relações fami-
liares entre homem-mulher
ou pais-filhos, relações inter-
pessoais, …

O encontro que foi feito
nessa noite teve dois gran-
des objectivos: não só o de
assinalar os 10 anos de traba-
lho na comunidade, sendo

também uma data signifi-
cativa, o Dia Internacional da
Mulher. Maria Raposo elo-
giou a mensagem de Kofi
Annan, secretário-geral da
ONU, onde diz que, apesar
de tudo o que se fez para as
mulheres até agora, há ainda
muito a fazer.  Outro objectivo
da noite foi a apresentação do
novo site web, que está na
fase final do projecto. Um site
web com várias informações,
fotografias, testemunhos,
etc. Fala-se muito sobre os
problemas relacionados ao
abuso das mulheres, mas os
homens também sofrem, por
vezes, do mesmo problema.
Verbalmente ou sexualmen-
te. O centro tenta ajudar a
nível da confiança em si, do
ser humano,… levando-os à
realização que a culpabilidade
sentida é mal fundada. Falar
dos seus problema pode aju-
dar a passar fases difíceis da
vida. Tratar destes assuntos
pode ser delicado, mas deve-
se conversar destes casos,
que, infelizmente, são de
menos em menos isolados.

Parabéns para estes 10
anos de vida, e muitos mais.
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As anedotas do Joãozinho
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Fotos da 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.

Retrato de uma actriz

Natalie Portman
 “Importar-se-ia de rapar o cabelo?”, perguntaram os irmãos

Wachawski a Natalie Portman, em San Francisco, quando
prestou provas para o filme V de Vingança. Resposta pronta da

jovem actriz aos realizadores do seu novo filme e também da
trilogia Matrix: “Claro que não!” É assim, directa e ousada, a
menina nascida a 9 de Junho de 1981, em Jerusalém. “Aliás,
era algo que eu queria fazer já há alguns anos”, confessou. “Só
que, até agora, não tinha tido coragem”. Contudo, essa atitude
corajosa nem se compara com a vontade em participar neste
filme audacioso que aborda algumas questões difíceis, como
o terrorismo.

Na adaptação da novela gráfica de ficção científica de David
Lloyd, ambientada numa Londres futurista e totalitária, dirigida
por James McTiegue, a personagem de Natalie Portman é
raptada por um “terrorista” (Hugo Weaving) por quem acaba
por se apaixonar, compreendendo os seus motivos. Sobre
esse tema “quente”, a actriz de 25 anos demonstra ter ideias
bem assentes. “O facto de ter nascido em Israel influenciou-
me a fazer este filme. É que aí o terrorismo e a violência fazem
parte do dia-a-dia. Essas são questões sobre as quais tenho
reflectido desde muito jovem”. E aqui separa águas e levanta
questões: “Quais são as diferenças entre alguém que comete
suicídio e quem quer morrer pela sua pátria? A linha entre estas
categorias é tão fina que chega a trivializar o próprio impacto
da violência.”

A verdade é que o filme tem despertado muita atenção e
esbarrado em algumas coincidências. Como incluir uma cena
em que se planeia fazer explodir o Parlamento através de uma
carruagem do metropolitano carregada de explosivos. Essa

realidade tomou uma nova dimensão quando ocorreram os
atentados no metro de Londres, a poucos dias da estreia
prevista do filme (e que motivou o seu adiamento). Seja como
for, este é o filme mais corajoso de Natalie Portman e,
seguramente, um que motivará uma opinião do espectador.
“Sem querer tomar posições, porque cada espectador deverá
ter a sua, direi que sou uma pacifista”, esclarece, embora
reconheça a impossibilidade da não-violência num mundo
violento.

Ainda de cabelo curto, e sempre elegante, Natalie prossegue
a sua carreira, servindo, agora, de musa do pintor Goya, em
“Goya’s Ghosts”, de Milos Forman, com Javier Bardem.
Entretanto, prepara-se para gerir a mais fantástica loja de
brinquedos do mundo, em “Mr. Magorium’s Wonder Empo-
rium”, de Zach Helm. Filme a filme, Natalie vai construindo
uma carreira sólida, própria de uma grande actriz.

Jolie atrasa Sin City 2

Robert Rodrigues está a empatar a produção de “Sin City
2” e a razão parece ser Angelina Jolie. Aparentemente,
Robert Rodrigues faz muito gosto em que Angelina Jolie
tenha um papel na sequela inspirada, mais uma vez, nos
comics de Frank Miller. Só que a actriz está numa fase
avançada da gravidez e se ele fizer mesmo muita questão
na sua participação, vai ter de esperar até que nasça o
primogénito de Brad Pitt.
Quem lança a notícia é Rosario Dawson, que regressa a Sin
City no papel da prostituta Gail. Dawson, em entrevista a
Sci-Fi Wire, disse que “O filme está a ser adiado porque
Robert está interessado em Angelina Jolie como
protagonista, mas ela agora está muito grávida. Isso vai
colocar um travão no filme, por uns tempos”. Angelina deve
ter a sua criança lá para o princípio do Verão. Depois só
temos de esperar para ver o regresso à sua habitual forma
sensual e elegante, e claro, em tempo recorde, bem ao
estilo de Hollywood.

Frágeis

Após mais de um século em funcionamento, o hospital
pediátrico de Mercy Falls vai fechar para sempre. No
entanto, o processo está a demorar mais que o esperado
- um acidente de comboio deixa os hospitais locais sem
camas, tornando necessário adiar a mudança. Mas a
situação complica-se: quase não resta pessoal e a maioria
das instalações foram desmanteladas. Amy (Calista
Flockhart), uma jovem enfermeira, é enviada de Londres
para ajudar. Mas Amy rapidamente detecta algo que
assombra este lugar. As crianças estão nervosas. E têm
medo. De algo intangível e invisível. Algo que nem deveria
existir. Algo cheio de dor. Maggie e as outras crianças
chamam-lhe “A Menina Mecânica”. Dizem que esta
criança vive no 3º piso, o piso que foi fechado e selado há
mais de 40 anos... Aos poucos esta presença começa a
fazer-se notar, tornando-se agressiva, movimentando-se
pelos corredores, aparecendo nas sombras. Porque o
hospital guarda um segredo, algo terrível que regressa do
passado. Algo que não devia estar lá. E para descobrir este
segredo e proteger as crianças, Amy enfrenta tudo e
todos: os restantes enfermeiros e médicos, que recusam
enfrentar o óbvio, os seus medos e a própria verdade.

E esta é bem diferente do que todos suspeitam. Muito
mais sinistra. E perigosa.

Duas grandes  amigas

Um xeque árabe está no hospital e um amigo vai visitá-lo.
- O que houve? - pergunta o amigo.
- É essa modernidade. A culpa é dessa maldita ociden-
talização do nosso país, dessa influência dos americanos. Já
vivemos dias bem melhores.
- Não vejo do que você se está a queixar. Você é muito rico,
tem seus palácios, seus carros de luxo, seus súditos lhe
respeitam, tem suas quarenta e cinco esposas muito bonitas
a seu dispor.
- O maior problema são os filmes americanos. Imagine que
anteontem passaram um desses filmes na televisão. No
filme, tinha um marido que chegava em casa tarde da noite
e sua esposa lhe dava uma surra com um rolo de madeira.
Pois bem, quando eu cheguei hoje de madrugada em casa
todas as minhas esposas estavam a me esperar com um rolo
de madeira. Levei quarenta e cinco golpes e tudo por culpa
desses malditos americanos.

No Douro  come-se bem
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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
15:45 Taça de Portugal
         Porto - Sporting
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
15:45 Taça de Portugal
       Setubal - Guimarães
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

Alves dos Reis
Artur Virgílio Alves dos Reis,

nasceu em Lisboa em 1898. Não
se sabe muito da sua adolescência,
apenas que frequentou o curso de
Engenharia Civil, que deixou in-
completo por causa de problemas
financeiros de seu pai, que faliu.

Em 1916 casou com Maria Luisa
Jacobetti de Azevedo, pertencente
a uma das muitas familias ricas de
Lisboa, e nesse mesmo ano conse-
guiu uma colocação de funcionário
público nas colónias. Viria a ser
nomeado Director dos Caminhos

de Ferro de Moçâmedes em Angola, forjando para o efeito o
Diploma 248 da Escola Politécnica de Engenharia da Univer-
sidade de Oxford, que não existia, tornando-se assim Bacharel
em Ciência da Engenharia, Geologia, Geometria, Física,
Metalurgia, Matemática Pura, Paleografia, Engenharia
Eléctrica, Matemática e Física Aplicadas e Engenharia Civil
Geral. Regressa a Lisboa em 1922 e adquire a “ Ambar ”, Cª.
Caminhos de Ferro Transafricanos de Angola por 40 mil
dólares e o controlo da Cª. Mineira do Sul de Angola por 60 mil.
Em 1924 foi detido no Porto acusado de desviar 100 mil
dólares da Cª. Ambaca, sendo condenado a 54 dias de pena, na
Cadeia da Relação, onde aproveitou para formular o seu plano.
Consistia em imprimir secretamente 2 milhões de notas de
500$00 na Casa Waterlow & Sons, Ltd., em Londres, a própria
a imprimir para o Banco de Portugal. Este plano contava
também com a participação da sua esposa, José e António
Bandeira, Francisco Ferreira Júnior, Adriano Silva, Moura
Coutinho, Manuel Roquete, e o alemão Adolf Hennies.
Envolvia ainda outras instituições como o Banco de Portugal,
o Banco de Angola e Metrópole, criado pelo próprio Alves dos
Reis em 1925, e os consulados britânico, francês e alemão.
Alves dos Reis ambicionava também chegar à administração
do Banco de Portugal, e o grupo propôs mesmo a compra de
31 mil acções do Banco, sendo boicotada pela maioria dos
accionistas.

Em Novembro de 1925, o jornal o Século começa a publicar
alguns artigos alertando a opinião pública para os negócios obscuros
do Banco Angola e Metrópole. Um mês mais tarde Alves dos Reis
foi detido e também os outros “participantes” foram chamados ao
banco dos réus. Ao grupo foram imputadas várias acusações:
conspiração, falsificação de contratos espúrios, crime de falsificação
de 580 mil notas de banco e fraude na obtenção de um alvará para
a criação do Banco Angola e Metrópole. Reis, Bandeira e Hennies,
foram condenados a 8 anos de prisão celular, seguidos 12 de
degredo ou, em opção, 25 de degredo. Os outros réus receberam
condenações mais leves e a esposa de Reis foi libertada. Foi no
cumprimento da sua pena que Reis se converteu ao Protes-
tantismo.

Em Maio de 1945 foi libertado e alguns meses mais tarde foi-lhe
oferecido um emprego de bancário, que curiosamente recusou.
Morreu em 1957.

Pensamento da semana

Lendas da minha Terra
S. Jorge e o Dragão - Leiria
O culto de S. Jorge foi introduzido em Portugal nos

primórdios da nacionalidade, através dos cruzados ingleses
que participaram na Reconquista. Entre alguns dos devotos
deste Santo, que nasceu de uma ilustre família cristã de
Capadócia (actual Turquia), estão D. João I e o Condestável
Nuno Alvares Pereira.

Mestre-de-campo do imperador Diocleciano com apenas
vinte anos, o valente S. Jorge insurgiu-se contra a injustiça da
perseguição dos cristãos.

Por esta razão, o imperador romano mandou-o torturar mas
este escapou ileso à roda de pontas cortantes que lhe deveria
dilacerar o corpo. Mas S. Jorge acabou por morrer decapitado
nos finais do século III.

A história mais conhecida de S. Jorge tem a ver com a morte
de um dragão terrível que existia em Silene, na Líbia. Os
habitantes desta cidade ofereciam-lhe duas ovelhas por dia,
para acalmar a sua fúria.

Um dia, porém, o dragão tornou-se mais exigente e
reclamou um sacrifício humano, cuja escolha aleatória recaiu
sobre a filha única do rei da Líbia. Foi então que S. Jorge
apareceu e se ofereceu para lutar com o dragão, libertando a
cidade daquele terrível jugo.

Montando a cavalo com a sua lança, feriu o dragão e,
ordenando à princesa que tirasse o seu cinto e com ele
amarrasse o pescoço do dragão, trouxe-o preso para a cidade.
Aí chegados matou o dragão perante todos os habitantes,
depois de exigir em troca a sua conversão ao cristianismo.

Mas os habitantes de S. Jorge, perto de Aljubarrota,
reclamam uma outra versão da história do dragão passada na
sua terra. Era então S. Jorge um oficial romano que estava
aquartelado naquela região e tinha por costume mandar os
seus soldados dar de beber aos cavalos na “Fonte dos Vales”,
no ribeiro da mata.

Mas, no momento em que os cavalos bebiam surgia da fonte
um dragão que os devorava. Os soldados, com medo de
serem também mortos, recusavam-se a voltar à fonte. S. Jorge
dirigiu-se à fonte, deu de beber ao seu cavalo e quando o dragão
surgiu, matou-o com a sua lança.

Por esta razão, foi construída uma capelinha naquele local
onde foi colocada a imagem de S. Jorge a cavalo, dominando
o temível dragão.

“Quanto mais nos preocuparmos com a felicidade dos
outros maior será a nossa sensação de bem-estar.” Dalai
Lama

O Mundo do Vinho
A região vinícola do Alentejo

“... o Alentejo a viu nascer, chamava-se Catarina...”, cantava
Zeca Afonso em preito de homenagem a Catarina Eufémia,
trabalhadora agrícola que morreu baleada pela GNR, na altura
em que o Alentejo era o “celeiro” de Portugal e os pobres eram
mesmo muito  pobres.

Mas como “tudo é composto de mudança”, o Alentejo
também mudou, e muito. A reforma agrária falhou. Os
latifundiários recuperaram as terras e, de novo, as
abandonaram. A cultura de sequeiro falhou e tão pouco a
barragem de Alqueva parece dar os resultados esperados.

No meio deste panorama um tanto desolador, salva-se a
cultura da vinha. O Alentejo guindou-se, por mérito próprio, em
poucos anos, a um lugar cimeiro da classificação. E até os
estrangeiros ( o dinamarquês Hans Jorgensen)) vieram
provar que em terra de vinhos brancos (Vidigueira) se poderia
fazer tintos de nível mundial. Como diz o ditado: em casa de
ferreiro, espeto de pau! Hoje em dia, o vinho alentejano é um
dos mais apreciados e campeão das vendas, de norte a sul do
país. As Adegas cooperativas (Borba, Reguengos, Portalegre)
inundam o mercado com preços de arrasar. No sector dos
produtores independentes, sobressaem a Herdade do
Esporão, João Portugal Ramos, a Herdade do Peso (Sogrape),
Herdade do Mouchão, Cortes de Cima, Castas de Ervideira,
Quinta do Carmo, Monte Seis Reis, Francisco Nunes Garcia,
etc, etc. As castas tintas que melhor se adaptam ao clima e solo
alentejanos, são a Aragonês (Tinta Roriz no Douro), a
Alfrocheiro, a Syrah, a Touriga Nacional, a Trincadeira e a
Alicante Bouchest.  Nas castas brancas a palma vai para a Antão
Vaz e a Arinto.O sucesso do Alentejo fez disparar os preços
dos vinhos topo de gama, tendo alguns deles atingido valores
incomportáveis para a bolsa média dos consumidores. No
entanto, para compensar, têm aparecido vinhos muito bons a
preços sensatos. Cabe ao consumidor saber discernir e
comprar segundo critérios de relação preço/qualidade. Alivin
Canada, Boul. St-Laurent,  suite 204, Montreal – Tel:
514-844-8532

03-22-2006.pmd 3/23/2006, 10:47 AM11



A Voz de Portugal
Quarta-feira 22 de Março de 2006

CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO

EM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGALEM PORTUGAL
EM  21 MARÇO 2006

1 E U R O = 1 . 4 1 8 51 E U R O = 1 . 4 1 8 51 E U R O = 1 . 4 1 8 51 E U R O = 1 . 4 1 8 51 E U R O = 1 . 4 1 8 5

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

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

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

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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António Manuel da Cruz Carreira
Nasceu em 23 de Março de 1947

Faleceu em 27 de Outubro de 2005
Foste bom marido, pai, filho, irmão e amigo. Deste
o exemplo de uma vida que não se esquece, o
espelho da enorme saudade que deixaste.

Reflecte a grandeza do
homem único, que serás para
sempre.

Te Amarei Para Sempre.
Teresa

Especial agradecimento a Manuel Fernando Vieira. Muito obrigado.

José de Sousa
1938 – 2006

Faleceu em Montreal, no dia 14 de Março de 2006, com
68 anos de idade, José de Sousa, natural de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores, esposo de Maria dos Anjos
Sousa. Deixa na dor sua esposa, suas filhas Sylvie,
Nathalie e Elisabethe e seus cônjuges respectivos; seu
grande amor, seu neto Brendon; irmãs e irmãos,
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, 17 de Março, na igreja St-Vincent Ferrier,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Pierre – St-
Paul, no cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

António Lucas dos Santos
1934 – 2006

Faleceu em Montreal, segunda-feira, dia 20 de Março
de 2006, com 72 anos de idade, António Lucas dos
Santos, natural de Barco, Covilhã, Portugal, esposo
de Maria Conceição Duarte. Deixa na dor sua esposa,
suas filhas Amélia (José Furtado) e Cristina (Karl
Underwood); seus netos Kimberly, Sabrina, Jennefer,
Tiago e Sabin; seus irmãos e irmãs, cunhados (as),
sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 22 de Março, das 17h às
22h, e amanhã, a partir das 8h30. Seguir-se-á o funeral, na missão Santa
Cruz, pelas 10h, sucedendo-se o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu
St-Martin, onde irá a sepultar, em cripta.
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.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 25 de Março, pelas 11h30,
na missão Santa Cruz.

Manuel Piques
Faleceu em St-Hyacinthe, no dia 3 de Março de 2006,
com 80 anos de idade, Manuel Piques, natural da
Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposo da já
falecida Idalina Gouveia. Deixa na dor seus filhos Alda
(João Teixeira), José (Conceição Rainha), Teresa,
Ambrosina (Dinarte Costa), Baltazar (Martine Handfield),
Maria dos Anjos, Daniel, Françoise (Serge Lussier),
Nathalie (Michel Arpin), Carole (Benoit Forest); seus
24 netos e 4 bisnetos; cunhados (as), sobrinhos (as),
assim como outros familiares e amigos.
O funeral teve lugar na terça-feira 7 de Março de 2006,
na igreja St-Joseph, seguindo depois o corteje fúnebre para o Mausoléu
Lalime, onde foi a sepultar, em cripta.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†
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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

13

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

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

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

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

Procura-se

Procura-se espaço num
contentor, para a zona de
Aveiro ou centro do país.

(450) 672-4687

ALUGA-SE

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

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

(450) 465-2969 Euro Aprecia-se
Ao longo das últimas semanas, o dólar tem vindo a depreciar-se face à
generalidade das moedas, mas de forma mais significativa face às
principais divisas, como o euro e o iene.
Recentemente, o dólar cotou mesmo a 1.22 face ao euro (ou 0.82 euros
por cada dólar norte-americano), naquela que foi a taxa mais elevada desde
Janeiro, quando o euro chegou a valer 1.23 dólares. Face ao iene, o dólar
desvalorizou-se até 116 ienes por dólar, igualmente o ponto de maior
debilidade da moeda americana desde Janeiro (quanto um dólar chegou
a custar 114 ienes).
Este movimento do dólar reflecte os dois factores fundamentais que temos
mencionado em anteriores comentários. Por um lado, o elevado défice
externo dos EUA, superior a 7% do PIB em 2005, e que pontualmente
regressa como foco de atenções ao nível do mercado cambial. Por outro
lado, e continuando a ser o factor dominante na evolução das taxas de
câmbios, têm-se as expectativas de evolução das taxas de juro, nos EUA
e na zona euro.
Mercados reavaliam expectativas de taxas de juro
No decurso das últimas semanas, os mercados reviram significativamente
as expectativas quanto à dimensão adicional das subidas das taxas de
referência por parte da Reserva Federal. Com efeito, se os mercados
financeiros antecipam já plenamente mais uma subida, em 0.25%, para
4.75%, na reunião de dia 28 de Março, a incerteza sobre uma decisão
adicional aumentou. Presentemente, para a reunião seguinte, a 10 de
Maio, a probabilidade associada a uma subida das taxas em mais 0.25%,
para 5%, é de 90%, o que reflecte uma redução significativa. No início do
mês, as expectativas de mercado eram mais agressivas, antecipando a
possibilidade de a Reserva Federal poder mesmo subir as taxas além de
5%.
As razões para esta revisão em baixa das expectativas prendem-se com
um conjunto de dados económicos algo mais fraco, sobretudo em termos
do sector industrial. Não significa isto que a economia está a entrar numa
fase de abrandamento da actividade, mas antes que a produção industrial
começa a estabilizar, após um início de ano bastante forte. Sinais
adicionais de menor dinamismo registam-se ao nível do mercado imobiliário,
onde são visíveis alguns sinais de esgotamento do forte crescimento dos
últimos anos. Não só está a desacelerar o número de habitações vendidas,
sejam novas ou usadas, mas também o tempo médio para a concretização
do negócio está a aumentar. Por outro lado, ao nível da inflação, não há
sinais de aceleração dos preços ao nível do consumidor, o que afasta os
receios de que a Reserva Federal tenha que agir mais rápida ou
agressivamente. Na Europa, e também no Japão, pelo contrário, as
expectativas são de que os bancos centrais respectivos ainda têm espaço
para subir as taxas de referência. Na zona euro, a linha de discurso seguida
pelo Banco Central Europeu continua a mencionar os riscos de inflação,
num quadro de fortalecimento progressivo da economia, o que deixa
espaço para, pelo menos, mais duas subidas idênticas às já adoptadas
pelo BCE. Os riscos, na opinião dos mercados, são de que a próxima
alteração possa ocorrer mais cedo do que o esperado (em Maio, face ao
cenário central de subida em Junho). No Japão, o banco central efectuou
a primeira alteração da política monetária em 4 anos, embora ainda sem
alterações ao nível das taxas de referência. Na sequência da recessão
que assolou a economia durante toda a década de 1990, o Banco do Japão
começou por descer a taxa de referência para “zero”, seguindo-se uma
política de cedência de liquidez aos bancos, enquanto houvesse deflação
(inflação negativa). As indicações de que os preços começam a acelerar
no Japão levaram o banco central a terminar essa política de cedência de
liquidez, dando indicações de que nos próximos meses (possivelmente
no quarto trimestre de 2006) as taxas de juro possam subir ligeiramente.

Procura-se homem para tarefas múltiplas, para
uma pequena quinta de 10 acres, situada a 1
hora de Montreal. Deve cuidar de pequenos

animais, limpar a casa,… Refeições e quarto (num
bachelor, na residência) fornecidos. Referências

exigidas. Deve ter entre 25 e 45 anos.

Enviar informações e retrato recente para:
P.O. Boz 154, Succ. Ahuntsic, Montréal, QC,

H3L 3N7

Homem solteiro procura senhora séria,
para vida em conjunto. Possibilidade
de viagens.

(514) 729-6959
ou

(514) 944-1550

Pessoa para mantimento e
abastecimento das máquinas de café
dum escritório, situado no 5050, boul.
St-Laurent, em Montreal. Da segunda
à sexta-feira, 4 horas por dia. Deve
falar francês.

Enviar CV  por e-mail:
bdesourdy@cafcaf.com,

ou por fax: (450) 655-7863.
Senhora matura para ajuda doméstica
/ limpeza, com experiência. 1 dia por
semana (quinta-feira). Referências.
$12 por hora.

Contactar Ruth
(514) 737-8164

Empregada de balcão, para a
pastelaria Anges Gourmets.

(514) 281-6947
Empregada para padaria. A tempo
parcial. Com ou sem experiência.

(514) 385-4361
Ajudante de cozinha, 3-4 dias por
semana. Os candidatos inte-
ressados devem se apre-
sentar ao restaurante, 404
Duluth este.

Condutor para distribuição de
produtos alimentares. Contactar

(514) 845-0164

Aménagement
Paysager

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

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

Homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra.
Margem sul de Montreal. Bom salário.

Contactar Carlos
(514) 231-7583

Paisagista, para “pavé-uni”, muros e
escadas. Pessoa séria. Bom salário,
conforme experiência. Deve ter carta
de condução.

(514) 323-2527

VÁRIASATÉLITES

SERVIÇOS
Procura-se emprego em limpeza de
casa ou para cuidar de crianças.

(514) 278-0288
depois das 19h00

Lavandaria em Portimão, Algarve
(Portugal). Boa clientela, tudo incluído.

Contactar Sr. Marques:
011 351 93 5530629

ENCONTROS

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150
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Sá Pinto:
«Não podemos falhar nesta altura»

O recente processo da Assembleia Geral leonina e as
possíveis mudanças directivas no emblema de Alvalade são
vistas pelo jogador como normais, que garante que o grupo de
trabalho não está a ser influenciado por essas questões:
“Estamos muito concentrados naquilo que temos de fazer e
não nos podemos deixar envolver emocionalmente nesta
situação. Também sabemos que no Sporting existem pessoas
capazes e que podem contribuir para que no futuro o clube seja
ainda maior. Este é um processo pelo qual todos os clubes
passam, mas penso que tudo será resolvido a favor do Sport-
ing. Neste momento, estamos concentrados nos nossos
objectivos”. Contudo, Sá Pinto não deixa de revelar que quanto
menos problemas acontecerem, melhor será para o plantel:
“É lógico que gostaríamos de ver resolvidas estas situações
em torno do nosso clube, pois quanto menos problemas
houver melhor. Nós queremos soluções e não problemas.
Mas a equipa tem procurado abstrair-se dessas situações”.

«Fomos equipa sem crédito»
No que diz respeito à luta pelo título, o capitão leonino diz que

o grupo está sempre com o pensamento na vitória, algo que
ajudou a triunfar frente à União de Leiria: “Sabemos que não
podemos falhar nesta altura, se quisermos continuar a sonhar
com o título e conseguimos fazê-lo. Não entrámos bem, mas
na segunda parte tivemos uma atitude à campeão. As
exigências e a pressão são grandes, o não poder falhar exige
bastante, mas demos mais um passo na luta por um grande
objectivo, que é sermos campeões”.  Tudo isto depois de um
processo que conheceu ‘baixos e altos’: “Passámos muito ao
longo da época, fomos uma equipa sem crédito, sem futebol,
fomos uma equipa perdida. Foi preciso uma grande força
psicológica para ultrapassar essa fase. Sabíamos que tínhamos
de ser nós a dar a volta à situação. Felizmente conseguimos.
Espero que mantenhamos este nível até final da temporada,
tanto na Liga quanto na Taça.”

FC Porto é a próximo etapa
Quanto à meia-final da Taça de Portugal, no estádio do

Dragão, frente ao FC Porto, o avançado revela que será um
embate difícil: “Espero que não acusemos o desgaste do jogo
com a União de Leiria. Se pudéssemos jogar com sete dias de
diferença, seria melhor, pois dava para recuperar bem, mas
são estas as circunstâncias do futebol e temos de nos adaptar
a elas. Claro que gostávamos de apanhar este FC Porto,
moralizado e forte, com mais tempo.”  Para os embates com
o FC Porto, pouco há a esconder do adversário, apenas resta
esperar que sejam grandes jogos, defende o jogador: “Temos
a felicidade de poder vê-los várias vezes na televisão e a
infelicidade de eles também nos verem a nós, pelo que há
poucos segredos. Entre duas grandes equipas, candidatas ao
título e à conquista da Taça, todos os pormenores fazem a
diferença. Deus queira que possamos continuar nesta linha, de
grande espírito, grande união e grande sacrifício. Este espírito
ganhador é fundamental nas grandes equipas, pois o talento
existe”.

Holandês acredita que
Águias podem surpreender

A ordem natural das coisas
A 27ª não foi uma jornada pródiga em golos, mas teve a

curiosidade de dois terços dos que entrarem terem registo de
autor. Dito de outra forma, foram apontados por verdadeiros
avançados. Meyong atingiu os mesmos 14 de Nuno Gomes,
João Tomás e Saganowski também se aproximaram da frente,
Joeano já tem quase tantos como o Marcel que rendeu na
Académica, Saulo até fez dois, Mantorras voltou a marcar e no
Dragão viu-se a democracia perfeita: McCarthy, Adriano e
Lisandro repartiram os pontapés certeiros.

A ordem natural das coisas é título de um famoso romance
de Lobo Antunes que tem uns anos largos, mas muito antes
disso já era a perfeita definição de um determinado momento
do futebol português, aquele em que FC Porto, Sporting e
Benfica colocam os restantes em sentido e abalam para um
campeonato só entre eles. A ordem natural das coisas não tem
sido tão natural assim nos últimos anos, ou porque um deles
- em regra o FC Porto - dispara sem dar cavaco aos restantes,
ou porque alguém se intromete, como o Boavista e mais
recentemente o Braga. Desta vez o FC Porto disparou mas
para um resultado bem tranquilo - segundo triunfo consecutivo
por 3-0 no Dragão -, o Sporting foi ao estádio de um estranho
Leiria (perde em casa e ganha fora...) conseguir a oitava vitória
seguida e o Benfica, entre alguma polémica, lá saiu vitorioso de
Vila do Conde nos descontos e manteve-se na corrida. Tendo
nos calcanhares um Braga que, tal como o ano passado, não
descola. Na inversa, e por isso a ordem natural das coisas,
Boavista e Nacional descolaram mesmo, pois voltaram a
perder, praticamente se condenando a discutir entre ambos o
restante lugar na UEFA. Título e Liga dos Campeões (mais a
outra vaga na UEFA, esta com aparência de castigo para
alguém) será assunto para os restantes quatro.

Mudando radicalmente de assunto, lá por baixo a ordem dá
lugar à confusão. A Naval de Rogério Gonçalves está a merecer
o prémio “recuperação”, o Belenenses de José Couceiro já
sente alguma tranquilidade, Académica e Estrela da Amadora
também não se deixam cair, pelo que Marítimo e Rio Ave é que
devem andar agora preocupados por ainda sentirem o
Guimarães atrás de si, não sendo Gil Vicente ou Paços de
Ferreira também de fiar. Já só faltam sete jornadas e ainda
temos metade das equipas incapazes de conseguir uma boa
noite de sono. Uma insónia que promete durar..

Numa entrevista ao programa “Maracana 06” da televisão
Canal 4 de Espanha, Ronald Koeman, técnico do Benfica,
assumiu que o Barcelona é ligeiramente favorito no confronto
das quartos-de-final da Liga dos Campeões. “A minha tem um
pouco menos de metade de possibilidades de seguir em
frente”, afirmou.

Ronald Koeman admitiu na entrevista que gostaria um dia de
treinar em Espanha, assegurando que orientar o Barcelona
seria “um sonho”. Mas, curiosamente, o holandês não
descartou a hipótese de trabalhar no Real Madrid, apesar de
reafirmar a sua íntima ligação ao clube catalão.

Reconhecendo que o confronto com o Barcelona nos quar-
tos-de-final da Liga dos Campeões será “especial”, Koeman
adianta que o Benfica pode surpreender. “Há sempre
surpresas no futebol”, recordou.

O treinador holandês revelou ainda que já poderia ter
assinado pelo Barcelona, mas o clube catalão “não fez tudo o
que era possível” para o acordo no momento que foi contac-
tado, aquando a entrada de Joan Laporta para o cargo de
presidente.

”Telefonou-me Txiki Beguiristain [directo-desportivo] e
perguntou-me se gostaria de trabalhar no Barcelona. Não
falámos de dinheiro e naturalmente que me agradava, mas
tinha contrato com o Ajax e o Barça não fez tudo o que era
possível”, referiu o técnico encarnado.

Mas, apesar da ligação próxima aos catalães, Koeman não
descartou a hipótese de treinar um dia o Real Madrid, por que
“é uma grande equipa”.

Sobre o actual Barcelona, o técnico encarnado não escondeu
a sua admiração. “Pratica o futebol mais atractivo da Europa.
Gosta de dominar e atacar, além de ter jogadores de muita
qualidade no ataque”, adiantou Koeman, acrescentando que
não vê pontos fracos na equipa orientada por Frank Rijkaard,

apenas “menos fortes”.
No entanto, o técnico benfiquista recordou que o Barça terá

que se apresentar em Lisboa, na primeira mão, com muitos
condicionalismos devido a lesões, em especial no eixo da
defesa. “Terão de apresentar jogadores que não estão muito

habituados a actuar como centrais. Veremos o que acon-
tecerá”, concluiu.

Na entrevista, Koeman, que ante-ontem esteve em
Barcelona para observar o jogo entre os líderes da Liga
espanhola e o Getafe, teceu também elogios a Simão e Manuel
Fernandes.

«Mourinho» envergonha
Koeman em programa de TV

Koeman esteve na segunda-feira no programa «Maracanã
06», do canal de televisão espanhol «Cuatro». Um programa
que fala de futebol, claro está, mas de forma bem disposta. Por
isso mesmo, Koeman teve a companhia de José Mourinho. Não
o verdadeiro mas um sósia. Um sósia um pouco mais forte, mas
que manteve a ironia e o tom provocatório do português.

O Mourinho espanhol começou por dar uma conferência de
imprensa mas acabou mesmo em estúdio, a dividir o
protagonismo com o treinador do Benfica. E o gémeo mais bem
alimentado do treinador do Chelsea não se inibiu de dizer que
tudo o que Koeman aprendeu foi com ele, recorrendo mesmo
a imagens dos tempos em que ambos eram adjuntos de Van
Gaal. Mais tarde Koeman ganhou nova companhia em cena.
Desta vez mais familiar. O adjunto Tonny Bruins Slot juntou-
se ao programa, para juntos recordarem os tempos do Dream
Team de Johan Cruyff, em que um era adjunto e o outro jogava.
Recordaram acima de tudo aquele que, para Koeman, é o
momento mais feliz da sua carreira: a conquista da Taça dos
Campeões Europeus, em pleno Estádio de Wembley, frente
à Sampdóoria, com um golo seu de livre. Foi então que o
Mourinho do programa decidiu entrar de novo em cena, para
deixar o técnico do Benfica envergonhado. Apresentou
imagens da comemoração da tal conquista da Taça dos
Campeões Europeus, com Koeman e Stoitchkov a trocarem
um beijo na boca. Apenas um festejo embaraçoso.

Brasil: treinador do Santos
compara Léo Lima a «uma foca»

Léo Lima, médio brasileiro emprestado pelo F.C. Porto ao
Santos, tem sido uma das principais figuras da equipa, com
quatro golos apontados no Campeonato Paulista.
Ressuscitado, depois de ter sido afastado pelo anterior técnico
Nelsinho Baptista, nem assim Léo Lima se livra de algumas
críticas, por parte do novo treinador do Santos.

Wanderley Luxemburgo, apesar de elogiar a subida de
forma do jogador, não se coibiu de comparar o médio,
dispensado por Co Adriaanse durante o estágio na Holanda, a
«uma foca».
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A Equipa, Club J.P, foi campeão da segunda divisao A do campeonato
de futsal da liga Continentale

Parabéns

Mais vale prevenir
que remediar…

As doenças cardiovasculares, incluindo os
acidentes vasculares cerebrais são actual-
mente a principal causa de mortalidade nos
países industrializados. Em Portugal, os
números não são mais baixos, visto que cerca
de 42 mil pessoas, morrem por ano devido a
doenças do coração.

Atenta a tal facto a Federação Internacional
de Futebol (FIFA) exigiu certificados médicos
de todos os participantes no Mundial de
2006, visto que os problemas cardíacos são
uma das principais preocupações da ins-
tituição.

Segundo Graf-Braumann, membro da
comissão médica da FIFA, vão ser esta-
belecidos “formulários estandardizados, que
deverão ser preenchidos por todas as fede-
rações participantes no Mundial de 2006,
visto que em cada ano que passa morrem
20.000 pessoas a praticar desporto, vítimas
de doenças cardíacas”.

Os “Casos” mais flagrantes
Esta patologia adquiriu particular relevância

pública aquando do aparecimento de casos
de morte súbita, em alguns jogadores de
futebol profissional, nomeadamente dos
futebolistas do Sport Lisboa e Benfica: Miklos
Fehér (24 anos) e Bruno Baião (18 anos),
assim como do jogador da União de Leiria:
Hugo Cunha (28 anos).

Em todos estes casos os atletas foram
afectados por uma arritmia cardíaca, e por
esse motivo acabariam por perder a vida.

Segundo Pinto da Costa, médico legista: “O
coração é influenciado pelo sistema nervoso
central e cada coração tem um determinado
ritmo que pode ser alterado mediante vários
factores distintos, sobretudo de foro psi-
cológico. E quando existe uma alteração do
ritmo cardíaco, o coração bate mais depressa
e ao fim de uns segundos estamos com o

ritmo habitual. Mas também podemos ter
uma situação inversa e a isso designamos de
arritmia”, explica o médico.

Sendo assim não é possível detectar até
que ponto uma pessoa poderá ou não sofrer
deste tipo de doenças, porque e estando
estes jogadores bastante acompanhados não
lhes foram automaticamente detectadas
possíveis problemas cardíacos.

Pinto da Costa esclarece que estes casos
não são fáceis de detectar e que normal-
mente as decisões são tomadas mediante
termos estatísticos, uma vez que a medicina
não é uma ciência concreta e totalmente

segura. “A Medicina não é uma ciência
exacta, como aliás a biologia de uma maneira
geral. Nós reagimos em determinados
comportamentos e atitudes, em detrimento
de muitas influências bioquímicas. Não
podemos de todo prever uma situação
destas, porque as nossas decisões são
tomadas, em regra, em termos estatísticos”,
rematou o médico legista.

Nova esperança
Sem haver uma forma 100% segura de

prevenir e detectar este tipo de doenças, a
Genetest, empresa ligada ao Instituto de
Patologia e Imulogia Molecular do Porto
(IPATIMUP), acaba de disponibilizar em
Portugal testes para avaliar a propensão
genética para este tipo de doenças.

Estes testes, que resultam de uma inves-
tigação internacional, têm como objectivo pri-
mordial permitir um diagnostico, prognóstico
e consequentemente uma decisão tera-
pêutica mais segura e concreta, em alguns
doentes, sobretudo em futebolistas profis-
sionais, que são muitas vezes expostos a
uma quantidade excessiva de desgaste físico.

Uma nova esperança que poderá even-
tualmente prevenir e salvar muitas vidas.

Helena Resende
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Helena Resende

No passado dia 15 de Março realizou-se
mais uma eliminatória da Taça de Portugal.

Para as meias-finais deste torneio apuraram-
se o Vitória de Setúbal, Futebol Clube do
Porto, Sporting Clube de Portugal e o Vitória
de Guimarães.

Mas a noite ficou marcada pela eliminação
de um dos mais fortes candidatos a ganhar o
troféu: o Sport Lisboa e Benfica, que no
estádio da Luz, não se conseguiu impor ao
Vitória de Guimarães, que luta actualmente
pela manutenção na Primeira Liga.

Aparentemente o Benfica, que afastou o
Liverpool da Liga dos Campeões e que se
agigante perante os colossos do futebol
europeu, tem sempre grandes dificuldades
frente a equipas que jogam um futebol mais
defensivo.

Sem Simão em campo, devido a uma lesão
de última hora, o Benfica sofreu o golo da
derrota, num lance de bola parada, logo aos 23
minutos, através de um livre apontado por
Neca no flanco esquerdo. Flávio Meireles,
aparentemente ainda dá um jeito na bola com
o braço, desviando assim a bola em direcção à
baliza, onde Dário aproveita para marcar o
único golo do jogo.

A partir daí e mesmo depois da expulsão de
Cléber, aos 67 minutos, os encarnados nunca
foram capazes de dominar o jogo ou de
ultrapassar Nílson, o guarda-redes vima-
ranense que foi igualmente a figura do jogo.

Os outros jogos
Dos restantes jogos da Taça de Portugal, o

Vitória de Setúbal conseguiu eliminar o
Boavista, por 2-1, golos de Varela (aos 39 mi-
nutos), João Vieira Pinto para os axadrezados

aos 61 minutos e de Carlitos (108 minutos)
que marcou o golo de vitória dos sadinos, atra-
vés da conversão de uma grande penalidade,
na sequência de mão na bola de Cadú.

O Futebol Clube do Porto e o Sporting
Clube de Portugal foram também apurados
para as meias-finais da Taça de Portugal.

Os “portistas” sentiram bastantes difi-
culdades para ultrapassar um Marítimo
bastante organizado, mas acabaram por
vencer os insulares por 2-1. Os golos foram
apontados por Benni Mccarthy (22 e 96
minutos) e Kanu (32 minutos) que não falhou
uma grande penalidade frente a Baía.

Já o Sporting Clube de Portugal foi até à terra
dos estudantes, vencer a Académica de
Coimbra por 2-0. Os golos foram apontados
por Deivid (50 minutos) e Nani (94 minutos).

Próximos jogos
O sorteio para as meias-finais da Taça de

Portugal foi realizado na passada quinta-feira
e a sorte ditou que haveria jogo grande nas
meias-finais. Isto porque, no Estádio do
Dragão, o Futebol Clube do Porto e o Sport-
ing Clube de Portugal vão-se confrontar na
próxima quarta-feira e há já quem antecipe
que este será um ensaio para o jogo do título,
que acontecerá quinze dias mais tarde, em
Alvalade.

O outro encontro das meias-finais será
disputado entre o Vitória de Setúbal, actual
detentor do título, e o Vitória de Guimarães e
esta partida vai ser também muito importante,
visto que para além de apurar o segundo
finalista da prova, ditará também o sexto clube
português com entrada na Europa.

Apagou-se a “Luz” Fisichella Impecável na Malásia
Giancarlo Fisichella,”Renault”, dominou e

venceu o Grande Prémio da Malásia, segun-
da etapa do Campeonato do Mundo da F1,
não dando qualquer oportunidade a Fernan-
do Alonso “Renault”, segundo na corrida, e
Jenson Button “Honda” terceiro, eles que
também disputavam o primeiro lugar. Juan
Pablo Montoya “McLaren”, Felipe Massa
“Ferrari”, Michael Schumacher “Ferrari”,
Jacques Villeneuve “BMW” e Ralf Schu-
macher “Toyota” seriam os restantes pilotos
a pontuarem.

A corrida, entre si, foi disputada sob um
calor sufocante e dos vinte e dois que larga-

ram, apenas 14 terminaram a corrida, com
temperatura ambiente média de 35º C du-
rante a prova. Prova esta, logo no início
marcada pelo toque de Christian Klien Red-
Bull” e Kimi Raikkonen “McLaren” sendo
obrigado o finlandês a abandonar. Nada
menos, nada mais, que oito pilotos aban-
donaram a corrida. A dupla da Williams teve
imensos problemas com o seu motor Cos-
worth, abandonando Webber e Nico Ros-
berg. Tiago Monteiro “Midland” terminou a
segunda prova na 13º posição, embora com
fortes dores nas costas. O piloto do Porto
contou-nos o resumo do seu dia de trabalho

dizendo: “Fiz a minha primeira paragem na
décima segunda volta e coloquei pneus novos.
Na saída fui bloqueado atrás de pilotos mais
lentos. Tinha andamento para os passar, mas
nas zonas rápidas perdia terreno e não pude
fazer nada. A 13 voltas do final, subi para a
15ª posição, depois para o 13º lugar, onde viria
a terminar a corrida. Foi uma prova muito
dura, porque a cerca de vinte voltas do final,
as dores nas costas voltaram. Mas estou feliz
por terminar mais uma corrida” que não
deixou de dizer que à partida estava bastante
preocupado por ter muitos pilotos atrás de si,
derivado às penalizações. Rubens Barrichello
da Honda e de quem se esperava um pouco
mais, nesta segunda etapa, teve uma prova
muito dura e terminou apenas em décimo
lugar, continuando sem pontuar.

Quanto as “qualifs” de sábado, essas
vieram confirmar o que o piloto Italiano
Giancarlo Fisichella “Renault” falou durante
toda a semana, conquistando impecavel-
mente a “Pole-Position”. “Eu sei que poderei
ser melhor, só preciso de mais sorte...tenho
uma boa máquina e uma impecabilíssima
equipa por traz de mim...darei o meu máximo
para ganhar o campeonato”, enquanto por sua
vez, Jenson Button “Honda”, acabaria por

confirmar a forte progressividade e o empe-

nho da Honda neste início de campeonato ao
colocar-se na primeira linha e em segundo
lugar. Surpresa porém, mais uma vez, do

recém-chegado à F1 Nico Rosberg da Will-
iams, ao conseguir fazer o terceiro melhor
tempo desta secção de apuramento, repar-
tindo na segunda linha com o seu com-
panheiro de equipa Mark Webber.

A terceira prova deste ano vai realizar-se na
Austrália. A partir de agora será bem dife-
rente, pois as diferenças, em termos de
pontos, poderão vir a fazer-se sentir mais

tarde, razão pela qual, os candidatos ao título,
terão evidentemente de lutar para amontoar
o maior número de pontos.

Classificação da MALÁSIA
1º-   Giancarlo Fisichella
2º-   Fernando Alonso
3º-   Jenson Button
4º-   Juan Pablo Montoya
5º-   Felipe Massa
6º-   Michael Schumacher
7º-   Jacques Villeneuve
13º- Tiago Monteiro
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