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Abuso de menores

70% dos arguidos foram condenados
Sete em cada dez arguidos julgados em

2004 por abuso sexual de crianças e me-
nores dependentes foram condenados,
num total de 147, segundo dados oficiais a
que agência lusa teve acesso.

Em 2004 foram abertos 206 processos,
dos quais resultaram 211 pessoas cons-
tituídas arguidas por abusarem sexual-
mente de crianças e menores depen-
dentes, terminando com a condenação de
147.

No mesmo ano, nove arguidos foram a
julgamento por praticarem actos sexuais e
homossexuais com adolescentes (entre
os 14 e os 16 anos) e quatro foram con-

denados.
O crime de abuso sexual de crianças é

punível com uma pena que vai de um a dez
anos de prisão. Os actos sexuais e homos-
sexuais com adolescentes são punidos até
dois anos de cadeia.

Em 2003, foram abertos menos 17
processos (189) e constituídos menos 16
arguidos pelo crime de abuso sexual de
crianças e menores dependentes (195),
mas no final foram condenados 148 pes-
soas, mais uma do que em 2004.

Quanto ao crime de actos sexuais e

Cont. na pág. 2

O PCP anunciou no Parlamento que vai votar
contra o Orçamento de Estado para 2007. O
deputado Honório Novo classificou a proposta do
Governo de «vira o disco e toca o mesmo», de
maneira «ainda mais desafinada» que no ano
passado.

O deputado comunista, Honório Novo, diz que o
documento passa ao lado da realidade dos
portugueses, em especial dos mais desfavorecidos.  «A
não ser que surja um rebate de consciência do Governo
e não é esperável que suceda, aquilo que nos permitiu
esta leitura de 12 horas (da proposta do OE para 2007)
é o confirmar e acentuar dos traços negativos que já
vinham indiciados. Portanto, o nosso voto não poderá
deixar de ser contra esta desafinação completa»,
afirmou.  Em conferência de imprensa, esta tarde, no
Parlamento, Honório Novo explicou mais em detalhe
porquê que o PCP considera que este é um Orçamento
problemático.

PCP diz que proposta
«vira o disco e toca o mesmo»

«Vira o disco e toca o mesmo, ou se quiserem, toca
o mesmo de uma forma ainda mais desafinada»,
criticou.

«Confirma-se o acentuar da divergência com a União
Europeia e uma contracção feita à custa dos mesmos:
dos salários, que continuam a descer, do investimento
público, que volta a cair, e dos cortes nas despesas
sociais, designadamente na área da saúde»,
prosseguiu. O deputado comunista contestou em par-
ticular o orçamento para esta última área, onde «as
taxas moderadoras se reproduzem como coelhos e as
comparticipações do Estado nos medicamentos
diminuem».

«Nos benefícios fiscais, um sector que perde
é o dos deficientes. Isto diz tudo», alertou. Honório
Novo lamentou também o aumento das compar-
ticipações para a Caixa Geral de Aposentações
das universidades e politécnicos, bem como das
autarquias.
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CASCM - Assembleia-geral
Assembleia-geral anual do Centro de Acção Sócio-
Comunitária de Montreal terá lugar sábado, 21 de Outubro
às 14h00 no Salão Nobre do Centro Comunitário Santa Cruz.
Contamos com a sua presença ! Para informações: 32, boul.
St.-Joseph Oeste ou telefonar para o número 514-842-8045.

Assembleia-geral da Casa dos Açores
A  Casa dos Açores do Quebeque convoca os seus Sócios
Ordinários a comparecerem a uma Assembleia-geral
Ordinária, com vista a eleição dos membros dos Conselhos
de Administração, Fiscal e de Deontologia para o biénio de
2007-2008, que se reunirá no 12 de Novembro, no 229, rua
Fleury oeste, em Montréal, às 15h00.

Concurso para jovens estudantes
À semelhança dos anos anteriores, a Caixa de Economia dos
Portugueses de Montreal informa que se encontra aberto o
concurso para os membros da Caixa que pretendam obter
bolsas de estudo a nível colegial e universitário. Para mais
informações dirigir-se às instalações da CEPM no 4244
boulevard Saint-Laurent ou contactar a Sra. D. Jacinta
Amâncio através do telefone: 842-8077.

1685. O Édito de Nantes foi revogado por Luís XIV, rei de
França. O fim da liberdade religiosa concedida em 1598 por
Henrique IV, fundador da dinastia Bourbon em França,
obriga os protestantes a abandonar o país.
1931. Morte de Thomas Alva Edison (1847-1931), criador
do fonógrafo e da lâmpada eléctrica incandescente.
1941. Morre Manuel Teixeira Gomes (1860-1941),
presidente da República de 5 de Outubro de 1923 a 11 de
Dezembro de 1925.
1945. Tem início o julgamento de Nuremberga, em que são
pronunciados 24 antigos dirigentes nazis. O julgamento
durou 10 meses.

Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está
louco para ter; quem tem está cheio de problemas por
causa dele. (Senna)

Abuso de menores

70% dos arguidos foram condenados
Cont. da pág. 1

homossexuais com adolescentes, os tri-
bunais de primeira instância julgaram em
2003 onze arguidos, dos quais foram conde-
nados nove, mais cinco que em 2004.

O Gabinete de Política Legislativa e Pla-
neamento, organismo do Ministério da
Justiça responsável pelos dados, ainda não
dispõe dos dados de 2005, mas segundo a
Polícia Judiciária, no último ano foram detidas
119 pessoas por abuso sexual de crianças, um

número superior ao registado em 2003,
quando foram detidas 108 acusadas do
mesmo crime.

Nos primeiros seis meses deste ano, a PJ
deteve 59 pessoas por abusarem sexual-
mente de crianças.

No que respeita ao abuso sexual de crian-
ças, foram abertos 1.093 inquéritos em 2003,
1.038 em 2004 e 897 em 2005, havendo já a
registar 490 no primeiro semestre deste ano.

Assembleia-geral A.P.E.S. (Hochelaga)
A Associação Portuguesa do Espírito Santo convoca todos
os seus sócios para a Assembleia-geral anual, que terá lugar
na sua sede social, 6024, rue Hochelaga em Montreal, no
próximo sábado, 22 de Outubro, às 16H30. Para
informações (514) 254-4647

23º Aniversário da A.P.E.S. (Hochelaga)
A Associação Portuguesa do Espírito Santo celebra o seu
23º aniversário com jantar especial, no sábado 28 de
Outubro às 19h30. O baile será animado pelo Jimmy. Re-
serve desde já os seus bilhetes pelos telefones (514) 254-
4647 ou (514) 354-7276

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana, teremos as seguintes
entrevistas: Nelson Arruda Antropólogo; Manuela Pedroso
do Centro de Ajuda à Família; Sandra Reis, coordenadora do
Concurso Nacional de piano de Belo Horizonte e Thiago
Bertoli, laureado do 1º concurso; Elisa Fonseca, jornalista;
João Mesquita, com a crónica desportiva.

Campeonato de sueca
Casa dos Açores do Quebeque
A secção responsável por esta competição, informa às
pessoas interessadas que as inscrições deverão ser feitas
até sexta-feira, 20 do corrente. Para mais informações,
deverão ligar para a Casa dos Açores, tel. 514.388.4129, e
falar com José de Almeida

Cerimónia especial de entrega
de certificados de cidadania canadiana
Informamos a comunidade em geral que realiza-se esta
sexta-feira, dia 20 de Outubro, pelas 14h, uma cerimónia
especial de entrega de certificados de cidadania canadiana.
Para informações e marcações, telefonar para o (514) 844-
2269 ou (514) 845-6969.

Na crónica sobre a Beleza Portugesa o endereço da loja
Natalia Exclusif situa-se no 1326 rua Beaubien este em
Montreal, número de telefone é o 514.678.6868.

Líder dos Madredeus
nega fim do grupo

Agência tinha anunciado que a banda ter-
minaria em Dezembro. O líder dos Madre-deus,
Pedro Ayres Magalhães, negou à Agência Lusa
que o grupo irá dissolver-se em Dezembro.
“Não vamos acabar, nem há razões para isso (...)
Não vamos é continuar o ritmo intensivo que
temos tido desde 1992, com 50 a 70 concertos
por ano”, disse Pedro Ayres Magalhães.

NUCLEAR/ONU

Coreia do Norte rejeita sanções
A Coreia do Norte rejeitou a resolução

do Conselho das Nações Unidas que
impõe sanções aquele país. Na voz do seu
embaixador na ONU, a Coreia do Norte
acusou o Conselho de Segurança de usar
«métodos de gangster» e culpou a
«política hostil» dos EUA como a razão
para a Coreia ter realizado testes nu-
cleares.

O embaixador da Coreia do Norte na ONU
acusou o Conselho de Segurança das Nações
Unidas de utilizar «métodos de gangsters»,
numa reacção à aprovação da
resolução que pune Pyon-
gyang pelo ensaio nuclear de
segunda-feira.

Convidado a participar no
debate que se seguiu à apro-
vação da resolução 1718, o
embaixador Pak Gil-yon rejei-
tou o documento, aprovado
por unanimidade pelos 15
membros do Conselho de Segurança da
ONU, mas afirmou que a Coreia do Norte
está pronta para negociações.

«O Conselho de Segurança utilizou méto-
dos de gangsters, ao aprovar  uma resolução
coerciva, ao mesmo tempo que descuida a
ameaça nuclear, a acção a favor de sanções e
as pressões dos Estados Unidos contra a
Coreia do Norte», adiantou o embaixador Pak
Gil-yon no debate que se seguiu à votação e

para o qual foi convidado a parti-cipar.
Pak Gil-yon rejeitou o documento, aprova-

do por unanimidade pelos 15 membros do
Conselho de Segurança da ONU, mas afir-
mou que a Coreia do Norte está pronta para
negociações. Noentanto, o diplomata alertou
que Pyongyang considerará uma declaração
de guerra um eventual aumento de pressão
norte-americana.

Na sua intervenção, o embaixador norte-
coreano defendeu que o teste nuclear reali-
zado pelo seu país resulta das «políticas

hostis» levadas a cabo pelos
EUA. «Se os Estados Unidos
persistirem em aumentar a pres-
são sobre a Coreia do Norte,
Pyongyang continuará a tomar
contra-medidas concretas, consi-
derando (essas pressões) como
uma declaração de guerra»,
adiantou.

O Conselho de Segurança da ONU apro-
vou a resolução 1718 que impõe sanções
económicas e comerciais à Coreia do Norte
e exige que Pyongyang se abstenha de
qualquer novo teste nuclear.

A exige também que Pyongyang re-
gresse às negociações com o Grupo dos
Seis (China, Japão, Rússia, Estados
Unidos e duas Coreias).

EUA confirmaram teste nuclear
subterrâneo da Coreia do Norte

Amostras de ar obtidas na semana passada
contêm materiais radioactivos que confir-
mam que a Coreia do Norte realizou uma
explosão nuclear subterrânea, informou o
gabinete director dos Serviços Secretos dos
EUA, John Negroponte. É a primeira confir-
mação oficial da alegação da Coreia do Norte
de que procedeu a uma detonação nuclear.

A confirmação foi obtida a partir de um avião
da Força Aérea americana concebido para
recolher partículas e gases no ar.

As amostras foram remetidas para os EUA
para análise antes de perderem as suas
propriedades radioactivas.
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Breves
Hospital vai custar
cinco euros por dia
O ministro da Saúde disse que
as novas taxas de internamento
hospitalar poderão ser aplicadas
até 14 dias, a um custo de cinco
euros por dia, medida que deverá
estar em vigo no próximo ano.
Após os 14 dias, a doença passa
a ser considerada “muito grave”.
Em entrevista ao programa
“Grande Entrevista”, da RTP1,
Correia de Campos explicou que
os valores destas taxas mode-
radoras ainda poderão ter
alterações, sendo definidos só
depois da aprovação do Orça-
mento de Estado. Catorze dias
de internamento poderão custar
a um utente do Serviço Nacional
de Saúde (SNS) 70 euros,
segundo o ministro.

JARDIM QUER CORTAR
ATÉ 30 POR CENTO
DOS FUNCIONÁRIOS
João Bilhim, coordenador do
Programa de Reestruturação da
Administração Central do Estado,
foi contratado por Alberto João
Jardim para uma reforma dos
serviços públicos na Madeira,
para cortar entre 20 a 30 por
cento dos funcionários. Este é
mais um dos episódios da guerra
de Jardim com o Governo, por
causa das novas regras da Lei
das Finanças Regionais.

DEFESA
O Conselho de Ministros aprovou
a afectação de 2,4 milhões de
euros para a despesa com o
envio do contingente militar de
engenharia para o Líbano, verba
que permitirá “os meios indis-
pensáveis” à realização da
missão. Não foram decididas
datas.

JUSTIÇA
Simplificar a tramitação proces-
sual civil, reduzir os formalismos
e valorizar o papel do juiz
nacondução do processo  são
objectivos do novo Regime Pro-
cessual Civil Experimental que
entrou em vigor segunda-feira,
em quatro tribunais do país.

PS lançou campanha pelo
«sim» à despenalização do aborto

O PS lançou segunda-feira a sua campanha
pelo «sim» à despenalização do aborto, numa
conferência promovida pelos eurodeputados
socialistas com a presença do secretário-
geral, José Sócrates, e do ministro da Saúde,
Correia de Campos.

A eurodeputada socialista Edite Estrela
afirmou à agência Lusa que o objectivo do
evento, que decorrerá no Centro Cultural de
Belém, em Lisboa, três dias antes de
o PS aprovar no Parlamento uma
proposta de referendo sobre o
aborto, é «lançar um debate sério,
com muita informação».

A conferência terá como te-
ma «A saúde sexual e repro-
dutiva da mulher» e será aberta
pelas intervenções de Edite
Estrela, do ministro da Saúde,
Correia de Campos, e do secretário
de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros, Jorge Lacão.

O primeiro-ministro e secretário-geral do
PS, José Sócrates, encerrará o colóquio, após
a secretária nacional para a Igualdade do
Partido Socialista Operário Espanhol
(PSOE), Maribel Montaño Requena, ler uma
mensagem do primeiro-ministro de
Espanha, José Luís Zapatero.

Antes, haverá um painel sobre «A Europa
e a Interrupção Voluntária da Gravidez
(IVG)», moderado pelo líder parlamentar
socialista, Alberto Martins, com a participação
de eurodeputadas da Dinamarca e da Hun-
gria e da presidente da Comissão para a
Igualdade e para os Direitos da Mulher, Elza
Pais.

Um segundo painel, sobre «A IVG e a saúde
da mulher» terá a participação do presidente

e do ex-presidente da Comissão Nacional de
Saúde Materna e Neonatal, os médicos Jorge
Branco (director da Maternidade Alfredo da
Costa) e Albino Aroso, respectivamente, da
directora do Observatório da Saúde da
Mulher espanhol e da jornalista Fernanda
Câncio.

Em declarações à agência Lusa, Edite
Estrela reconheceu que este será «o pri-

meiro grande debate» sobre o
aborto «promovido pela dele-
gação socialista portuguesa no
Parlamento Europeu e mesmo
por outras entidades», a pro-
pósito do novo referendo que o

PS espera que o Presidente da
República, Cavaco Silva, convoque.

Edite Estrela, que preside à delegação
socialista Portuguesa no Parlamento Euro-
peu e é vice-presidente da Comissão dos
Direitos da Mulher e da Igualdade de Géne-
ro, salientou que será distribuído um folheto
«que apresenta o panorama legal do aborto
em cerca de 45 países da Europa».

A eurodeputada adiantou que «na brochura
vê-se uma mancha mais ou menos uniforme,
correspondente aos países onde o aborto é
feito por solicitação da mulher» e há outras
cores para os países onde é feita por razões
sociais e económi cas ou que só o admitem
quando há risco de vida da mulher».

Espanha, por ser caso único onde o
aborto é admitido «por razões psico-
lógicas» e Portugal, «porque se está na
expectativa, em vias de haver um
referendo e de se conhecerem os seus
resultados», aparecem isolados, com
cores diferentes, completou a dirigente
do PS.

Bairro dos Pescadores
com mais 61 casas

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande apelou
ao presidente do Governo Regional dos Açores para apoiar a
autarquia na construção de mais 40 habitações em Rabo de
Peixe para encerrar o processo de realojamentos do Bairro dos
Pescadores.

Ricardo Silva falou , na cerimónia de lançamento da primeira
pedra do projecto de construção a custos controlados de 61
novas casas no loteamento do Bairro dos Pescadores de Rabo
de Peixe, a cargo da Câmara Municipal da Ribeira Grande.É
que para além dos 61 fogos a serem construídos nos próximos
dois anos e meio, faltam ainda mais 40 habitações para “realojar
todas as famílias de fracos rendimentos do Bairro dos
Pescadores da vila de Rabo de Peixe. Num apelo à “com-
preensão” do chefe do executivo açoriano, Ricardo Silva
mostrou-se confiante que Carlos César irá “decidir da melhor
maneira”.

Para o autarca, o avanço das obras
e após vários impedimentos de
ordem financeira e burocrática,
constitui o “cumprimento do com-
promisso eleitoral”, lançado em
Outubro passado, em acabar com
“um dos símbolos da pobreza que
existia em Rabo de Peixe”. Em

resposta ao apelo do presidente da autarquia, Carlos César,
que presidiu à cerimónia de lançamento da primeira pedra,
anunciou a celebração de um novo contrato com a Câmara
Municipal da Ribeira Grande para a construção das quarenta
casas que faltam para encerrar o processo de realojamento no
Bairro dos Pescadores.Num investimento orçado em 4,8
milhões de euros, as 61 novas moradias são financiadas pelo
Governo Regional, Câmara Municipal da Ribeira Grande e
Instituto Nacional da Habitação (INH).Adjudicado à empresa
Somague/Ediçor, o empre-endimento tem um prazo de
execução de 33 meses, fazendo parte das 180 moradias
destinadas ao realojamento de famílias a viver em sobrelotação
no Bairro dos Pescadores. Das 61 habitações, 25 são de
tipologia T2, 26 de tipologia T3, 6 de tipologia T4 e 4 de
tipologia T5.Ao mesmo tempo que as famílias vão sendo
realojados, as suas antigas casas são demolidas, de forma a
evitar reocupações.

No bairro dos Pescadores, a Câmara Municipal já procedeu
à demolição de 40 casas, cujas famílias foram realojadas no
bairro novo, próximo da fábrica Cofaco.

Mestre Internacional de Xadrez dá
formação no Nordeste

Com o patrocínio do Instituto do Desporto de Portugal e da
Federação Portuguesa de Xadrez e os apoios da Associação
de Xadrez da Região Autónoma dos Açores, da Câmara Mu-

nicipal do Nordeste e Escola EBS do mesmo
Concelho, vai ter lugar de 27 de Outubro a 03
de Novembro de 2006, na Escola Secundária
do Nordeste um curso de formação para
moni-tores na área do Xadrez e paralelamente
serão ministrados treinos de Xadrez a todos os
jovens que pretendam obter mais
conhecimentos desta nobre modalidade.

Portugal encontra-se
em 2º lugar na União Europeia
Silvestre Abreu, médico es-
pecialista em endocrinologia,
alertou, para o crescente número
de crianças e jovens obesos na
Madeira. A assinalar o Dia Mun-
dial da Alimentação, o médico
explicou que segundo estudos
recentes, Portugal encontra-se
em 2º lugar na obesidade infantil
a nível dos países da União
Europeia e que a situação na
Madeira é semelhante à média
nacional e que a tendência está
a aumentar.

SRI LANKA
Novo balanço do atentado
indica mais de 100 mortos

O atentado suicida contra uma coluna
militar ocorrido segunda-feira, no nordeste
do Sri Lanka, provocou pelo menos 102
mortos e 150 feridos, segundo um novo
balanço divulgado pela polícia e fontes
hospitalares.

O ataque, levado a cabo com um camião
carregado com explosivos, ocorreu no
distrito de Trincomalee e visou uma coluna
de cerca de 15 viaturas da Marinha do Sri
Lanka. As autoridades do país já classificaram
este ataque como o mais grave que ocorreu
no território. O governo do Sri Lanka culpou
os Tigres para a Libertação da Pátria Tamil
(LTTE) pelo ataque, mas o grupo rebelde
não reivindicou o atentado. Na semana
passada, pelo menos 130 militares e 22
rebeldes foram mortos em combates entre
as duas partes, apesar do cessar-fogo em
vigor desde 2002.

“Ibéria”
Metade dos espanhóis defende
fusão Portugal-Espanha

Uma sondagem, publicada na revista
Tiempo, revela que cerca de metade dos
espanhóis inquiridos defende a fusão entre
Portugal e Espanha, quer que Madrid seja a
capital da Península Ibérica e que o nome a
prevalecer seja o do país vizinho.

Mais de oito séculos depois da indepen-
dência de Portugal, o tema é recorrente. Mas
os números nem tanto.

Dos espanhóis inquiridos, 45,7 por cento
defende que a Península Ibérica deveria ser
um só País.

O estudo, encomendado e publicado pela
revista Tiempo, foi realizado pela Ipsos. Os
resultados são mais curiosos quando avalia-
das as respostas de espanhóis na faixa etária
18-24 anos.

Destes, quase 51 por cento defende a
fusão.  Entre os partidários da criação de um
único Estado, 43,4 por cento defende que o
nome a eleger seria “Espanha”. Outro valor
considerável: 39,4 por cento defende a
solução “Ibéria”.

A pretensão dos inquiridos é que Madrid
seja escolhida como capital do novo País em
detrimento de Lisboa (opção apoiada por
apenas 3,3 por cento).

GREVE PROFESSORES
Adesão ronda 85 por cento,
segundo sindicato- Paulo
Sucena, da Plataforma de
Sindicatos, refere uma greve
dos professores sem prece-
dentes com mais de 85 por cento
de adesão a nível nacional. A
ministra da Educação lembra que
as negociações com os do-
centes ainda estão a decorrer,
considerando que a paralisação
«não tem sentido».
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Doença da vaca louca - recurso colectivo

O metro sob elevada vigilância
O metro de Montreal, que celebrou domingo o seu

quadragésimo aniversário, será brevemente dotado de um
centro de controlo e um sistema de segurança imponente de
300 milhões de dólares. Este centro de controlo seria o mais
moderno do mundo. Recentemente, 1200 câmaras numéricas
foram instaladas nas estações de metro de Montreal e nos 65
quilómetros de túneis. Anteriormente, havia apenas 200
câmaras, que têm-se tornado obsoletas em certas estações. De
acordo com a Sociedade de transporte, este novo sistema, que
está em rodagem, vai aumentar consideravelmente a
segurança no metro. Impedirá as introduções nos túneis, que
provocaram 123 interrupções de serviço em 2005. O centro
inclui também uma sala de medidas de urgência onde se
podem reunir rapidamente os polícias em caso de
acontecimento essencial no metro. Aquilo não tem nada a ver
com o actual centro de controlo do metro que tem 40 anos. Os
novos vagões MR-63, que serão entregues ao STM a partir de
2009, serão também todos equipados de quatro câmaras.

Um ano para Anne-Marie Péladeau
Anne-Marie Péladeau foi reconhecida culpada, no palácio de

justiça de Montreal, de não respeito das suas condições de
liberdade. O juiz Jean-Pierre Lortie condenou-a a uma
penalidade pendente de guardar a paz durante um período de
um ano, depois de reiterar a obrigação que lhe é feita de se
privar de consumir narcóticos.

Um quarto dos cigarros
comprado ilegalmente

De acordo com um estudo
realizado para a Imperial To-
bacco (produtor de produtos
de tabaco), um cigarro sobre
quatro provém do contra-
bando, no Quebeque e no
Ontário. No Canadá, o comér-
cio ilícito representa 17% das
vendas de cigarros, o que
priva os governos de milhões
de dólares em rendimentos,
provenientes das taxas. No
Quebeque e no Ontário, o
comércio ilícito torna-se por
conseguinte o principal con-
corrente da indústria do taba-
co. De acordo com o presi-
dente da Imperial Tobacco,

Benjamim Kemball, o gover-
no federal amplificou este
problema, concedendo 21
licenças de fabricação de ci-
garros às reservas autócto-
nes. “Penso que as políticas

do governo de permitir o
fabrico sem nenhuma regula-
mentação causaram o cres-
cimento de produtos ilegais”,
disse Kemball.

Menos falências, mais di-
nheiro perdido-O número de
falências diminuiu conside-
ravelmente no país no curso
dos últimos anos, de acordo
com um novo estudo de Estatís-
tica Canadá. Em efeito, o estudo
revela que em 2005, pouco mais
de 7300 empresas declararam
falência, ou seja cerca de 7
falências por 1000 empresas.

Batalha política para os
Alouettes?  Os cidadãos de
Montreal que receiam ser
afectados pela ampliação do
estádio Percival-Molson da
Universidade McGill tiveram a
oportunidade de assinar um
pedido de aprovação referen-
dário. Esta primeira etapa
poderia permitir a abertura de
um registo em vista do compor-
tamento de um referendo. O
conselho municipal de Montreal
aceitou o projecto de ampliação
do estádio Percival-Molson, a
25 de Setembro passado. O
projecto é julgado vital para a
equipa profissional de futebol.
Sem a adição de 5000 bancos,
os Alouettes não poderiam
sobreviver na Liga Canadiana
de Futebol a longo prazo, de
acordo com o presidente da
equipa, Larry Smith.

A SPCA tem um excesso de
gatos!  A SPCA lança um apelo
a todos que gostariam de adoptar
um gato. A Sociedade protectora
dos animais recebeu vários
gatinhos. Um grande número de
gatos não esterilizados foi
deixado em liberdade durante o
Verão, o que provocou a sua
grande proliferação. O director
da SPCA sublinha que há uma
grande escolha dos pequenos
felinos nas suas salas,
localizadas na rua Jean-Talon,
em Montreal.

Terrorismo: Um segundo
informador teria ajudado a
polícia- Um segundo informador
muçulmano teria permitido impe-
dir a presumida conspiração
terrorista de Junho passado em
Toronto. De acordo com a rede
anglófona do Canadá, o homem
de origem egípcia, na vintena,
beneficia agora de um programa
de protecção das testemunhas.
O seu testemunho poderia ser
crucial ao processo do 18
presumidos terroristas. É este
segundo informador que teria
posto em contacto o grupo com
os polícias que pretendiam
vender-lhe um produto químico
explosivo.

Os conhecimentos antes das competências
As críticas contra a reforma

escolar foram de novo discu-
tidas, com mais de 5000 pro-
fessores sindicalizados pela
Aliança de professores de
Montreal a participar num
colóquio no Palácio dos con-

gressos de Montreal. O sin-
dicato dos professores de
Montreal é um dos fortes
críticos da reforma escolar, e
pede ao ministério da Edu-
cação que ponha um travão e
que restabeleça o ensino tra-

dicional. Embora este pedido
não seja novo, a Aliança dos
professores considera única
a criação da nova Federação
autónoma do ensino, e pode-
ria contribuir a aumentar a
pressão sobre o governo.

Um grupo de criadores in-
terpõe um recurso colectivo
de 20 mil milhões de dólares

contra a empresa Ridley, que
fabrica alimentos para rumi-

nantes. Os procedimentos
judiciais começaram segun-
da-feira no palácio de justiça

de Montreal. Eles acusam a
companhia de ter continuado

a incorporar farinhas animais
e de ossos de ruminantes nos
seus alimentos para rumi-
nantes após 1997. A Asso-
ciação Canadiana da Ins-
pecção dos Alimentos tinha
emitido uma proibição neste
sentido em 1997. Estas fari-
nhas, ricas em proteínas,
permitem aos ruminantes de
tomar peso rapidamente. O
recurso de 20 mil milhões
toca alguns 20 000 criadores
no Quebeque e 100 000 no
resto do Canadá. A doença
das vacas loucas, ou
encefalopatia espongiforme
bovina (BSE), foi detectada
pela primeira vez em 1986, no
Sul da Ingla-terra. A doença
ataca o sis-tema nervoso cen-
tral. No momento, não existe
trata-mento nem vacina para
tratá-la ou controlá-la.
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Violência nas escolas
Longe vão os tempos em que as escolas em

Portugal eram seguras. Os pais ficavam
descansados porque sabiam que os filhos
estudavam num ambiente seguro e pro-
tegido. Hoje, de acordo com um estudo da
Polícia Segurança Pública (PSP, não é difícil
encontrar alunos que portam pistolas, facas,
navalhas e pontas de mola. “As armas já fazem
parte da indumentária”, dizem as autoridades.

A Polícia tem encontrado armas em várias
escolas do país, mas é na capital que se regista
a maioria dos casos. O subintendente Luís
Elias, responsável pelo programa Escola
Segura, explica que “as  armas aparecem mais
nas escolas inseridas em meios problemáticos
onde existem mais práticas de violência”. Foi
nas escolas de Lisboa, Porto, Setúbal e Braga
que os agentes da Escola Segura apreen-
deram  mais armas e onde um número eleva-
do de alunos roubam colegas dentro da
própria escola enquanto fora do recinto
acontecem assaltos sob a ameaça de arma.

Logo no início do ano lectivo, a DECO
(Defesa do Consumidor) divulgou um inqué-
rito feito a 37 mil alunos, no qual 13 por cento
admitiu já ter levado navalhas, facas, sprays  e
pistolas para a escola. Objectos que circulam
sem o controlo dos agentes da Escola Segura.
“Não conseguimos abarcar toda a realidade
das escolas, em parte porque os conselhos
executivos omitem o problema – ninguém se
quer incomodar”, lamenta o responsável pelo
inquérito.

Eis o testemunho de Inês, aluna de 15 anos
numa escola dos arredores de Lisboa: “Estava
no recreio quando um miúdo de 13 anos
mostrou uma pistola que trazia à cinta, fiquei
aterrorizada. A partir desse dia não voltei mais
a essa escola. Eu sabia que facas e navalhas
havia-as por todo o lado, os miúdos divertem-
se a riscar os bancos e a praticar outras
macacadas. São jovens de todas as raças, dos

11 aos 15 anos. Os casos mais graves, como
tiroteios e cenas de pancadaria ocorrem, com
frequência, geralmente fora do recinto esco-
lar. Existem rivalidades violentas entre gangs”.
A jovem não esquece o ritual que abria o ano
lectivo: “os professores faziam circular avisos
formais a interditar o uso de armas. Tudo em
vão. Pois os gangs são jovens indisciplinados
que não têm respeito por ninguém”. E,
acrescentou, “com todos estes problemas de
violência, a escola ficou excluída da lista de 32
que o Ministério da Educação seleccionou
para apoiar com programas de combate à
insegurança”. Inês, entretanto, mudou-se para
uma outra escola só que, para seu espanto, na
sua nova escola o ambiente ainda é pior.

Não é por acaso que os professores pedem
ajuda todos os dias: “Os alunos levam armas

para as salas de aula e não é para afiar os lápis.
É uma forma de ameaça latente”, adverte João
Grancho, presidente da Associação Nacional
de Professores (ANP) e responsável pela
linha SOS Professor, criada a 11 de Setembro
deste ano. Neste ano lectivo, que apenas
começou, já vários professores denunciaram
situações de posse de arma por parte de
alunos durante as aulas.

A maioria dos docentes queixam-se que a
situação é intolerável. Alguns deles já foram
agredidos pelos alunos. João Grancho, da
ANP diz que é urgente enfrentar o problema
e tomar medidas adequadas contra os insur-
rectos.

Augusto Machado
O clima de contestação social, nomea-

damente a megamanifestação que ocorreu no
passado dia 12, que juntou dezenas de milhar
de pessoas, começou a surtir efeitos.

Na véspera da apresentação do Orçamento
de Estado para 2007, os portugueses ficaram
a saber que a reforma da Administração
Pública continua a marcar passo.

O PRACE, o plano anunciado em Agosto de
2005, com pompa e circunstância,
vai ter que aguardar por melhores dias. José
Sócrates volta a dar o dito por não dito, igno-
rando o arranque da verdadeira reestru-
turação da Administração Pública.

O adiamento da mãe de todas as reformas
só tem uma de duas razões: ou é incapacidade
para atacar o «monstro» ou a situação é tão má
que não podia avançar.

Mais uma vez, o governo anuncia, promete
e depois não cumpre. Tal e qual, por exemplo,
como no combate à corrupção, em que há
discursos a mais e condições a menos.

Não é por acaso que, hoje, já se começa a

A marcar passo
ler, preto no branco, que as reformas do
governo socialista têm sido superficiais.

No momento em que volta a cheirar a
dinheiro fácil, com os grandes negócios de
Estado e a euforia bolsista, o anúncio do oásis
começa a dar os primeiros passos.

Mas a realidade é bem diferente como
atesta o discurso contraditório no seio do
governo: a meio da semana, Manuel Pinho,
ministro da Economia, anuncia o fim da crise,
mas dias depois, Fernando Teixeira dos
Santos, ministro das Finanças, dá corpo a
medidas ainda mais restritivas.

Resta o exemplo simbólico da atribuição de
um Prémio Nobel da Paz a um verdadeiro
banqueiro, Muhammad Yunus, que investe no
desenvolvimento e nos mais pobres dos
pobres. É, certamente, uma pequena conso-
lação para os portugueses, mas é um sinal de
esperança na razão dos líderes, no momento
em que o país se prepara para comemorar o
Dia Internacional da Erradicação da Pobreza.

Rui Costa Pinto

Colisão no metro de Roma faz um morto e 100 feridos
Uma italiana de 30 anos é a única vítima

mortal da colisão de duas composições
do Metro de Roma que ocorreu ontem de
manhã, na hora de ponta, perto da estação
Piazza Vittorio.

De acordo com o governo civil de Roma, o
acidente com dois comboios do metro de
Roma provocou a morte a uma pessoa e
ferimentos a mais de 100, depois de as
primeiras informações apontarem para duas
vítimas mortais.

Responsáveis citados pela Associated
Press revelam que um dos comboios estava a
abrandar, à medida que se aproximava da
estação, quando foi atingido por outra compo-
sição. Alguns passageiros contam que o

maquinista do segundo comboio terá des-
respeitado um sinal vermelho.

Uma outra versão aponta para um pequeno
incêndio na caixa eléctrica, o que desactivou os
sinais que regulam a passagem das com-
posições.
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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)

Coordenado por Sylvio Martins

Carta da Semana:  5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Lute com afinco contra as adversidades que poderão
surgir na sua relação.
Saúde: Tendência para instabilidades ao nível do humor.

Dinheiro: Poderá sentir que não se faz a devida justiça no seu emprego.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 11, 15, 14, 18, 19, 3

Carta da Semana:  10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança.
Amor: A sua relação tem tudo para dar certo. Invista mais na
sua felicidade.

Saúde: Apesar dos seus problemas, tente não depender tanto de anti-
depressivos.
Dinheiro: Dê mais valor aos sentimentos. Não seja tão apegado a bens materiais.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 22, 25, 24, 1, 2, 3

Carta da Semana:  7 de Espadas, que significa Novos
Planos e Interferências.
Amor: Esteja mais disponível para as necessidades dos seus
filhos, será melhor para si e para todos.

Saúde: Dê mais atenção à forma como organiza a sua semana, sentir-
se-á muito cansado.
Dinheiro: Óptimo período para colocar em prática as suas ideias.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 33, 36, 39, 14, 25, 3

Carta da Semana:  3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: A sua vida sentimental atravessa uma fase bastante
positiva. Desfrute-a bem.
Saúde : A sua tranquilidade proporcionará um bom equilíbrio

físico e emocional.
Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num período de expansão.
Não desperdice as oportunidades que possam surgir.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 4, 5, 6, 8, 7, 1

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa.
Amor: Sem motivos para se preocupar, brinde ao amor.
Saúde : Atenção à gula, o seu esforço em manter a linha poderá

ser em vão.
Dinheiro: Tem passado por grandes desafios, mas esta semana poderá
ser decisiva para mostrar o quanto vale.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 15, 2, 6, 9, 7, 44

Carta da Semana:  4 de Paus, que significa Paz.
Amor: A cumplicidade existente entre o casal é meio caminho
andado para o seu equilíbrio emocional.
Saúde : Adopte uma alimentação baseada em verduras e

frutas.
Dinheiro: Poderá surgir uma proposta de trabalho aliciante.
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 2,13,25,8,29,38

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Viva ardentemente e sem preconceitos a sua relação.
Saúde : Incrivelmente, esta semana o seu optimismo estará
mais saliente.

Dinheiro: No seu ambiente de trabalho, mantenha pulso firme para atingir
os objectivos que deseja concretizar.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 2, 25, 28, 14, 17, 11

Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Valor.
Amor: O ambiente familiar será bastante positivo e agradável.
Saúde: Ligeira tendência para as enxaquecas.
Dinheiro: Poderá ganhar consciência que não está a conciliar

plenamente a vida familiar com a profissional.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 36, 39, 25, 28, 24, 2

Carta da Semana:  Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Aja por si próprio, não dê ouvidos a quem não merece.
Saúde : O seu organismo demonstrará através do cansaço o
seu esgotamento.

Dinheiro: Poderá surgir a oportunidade, que esperava, para argumentar
sobre os seus direitos laborais.
Número da Sorte: 6
Números da Semana: 3, 6, 9, 5, 4, 2

Carta da Semana:  Rainha de Ouros, que significa Ambição
e Poder.
Amor: Opte pela via do diálogo para resolver qualquer situação
na sua vida amorosa.

Saúde: Poderá sentir-se mais irritado.
Dinheiro: O seu mau feitio poderá pôr em causa a permanência no seu
emprego.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 22, 4, 7, 10, 1, 5

Carta da Semana: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor : Evite ceder às dificuldades, tente através da
compreensão, chegar a um consenso com o seu par.
Saúde : Possivelmente vai desejar estar mais isolado, mas

não o faça. Procure conviver mais com os seus amigos.
Dinheiro: Contenha-se, pois nem sempre deve dizer aquilo que realmente
pensa, pode prejudicar-se bastante.
Número da Sorte: 27 Números da Semana:  6, 9, 36, 35, 33, 2

Carta da Semana: Dama de Espadas, que significa Autenticidade.
Amor: Demonstre, espontaneamente, as suas emoções, não
finja que não sente aquilo que realmente sente.
Saúde: A sua semana poderá ser muito agitada, não se deixe abalar.

Dinheiro: Doseie o seu desejo de vencer, aja sempre com honestidade.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 22, 25, 14, 10, 11, 23

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.

Quem se lembra de Amália Rodrigues? Eu tive a oportu-
nidade de a ver uma vez. Mas uma vez foi suficiente para amar
o Fado. Quando ela faleceu a 6 de Outubro em 1999, em
Lisboa , fiquei triste porque nunca mais vou poder aprecia-
la no Place-des-arts. Hoje, estou sempre com o amor à sua
voz e à suas canções. Pouco-a-pouco comecei a recolher

informações, livros, fotografias sobre a vida dela. E com bom
gosto vou-vos aprenta-la a minha maneira.

Amália da Piedade Rodrigues nasce numa família pobre e
numerosa, que, vinda da Beira Baixa, tentava a sorte na capi-
tal. Passado pouco tempo, os pais voltam para a província, e
deixam Amália com quatorze meses a viver com os avós
maternos.  Dizia-me a minha família que aos 4 anos já ganhava
a vida a cantar, pelas vizinhas que diziam, “ó Amália anda cá,
canta lá esta”. E eu cantava. * E depois lá pelos 7, 8 anos
comecei a ouvir as vizinhas lavar a roupa na selha e cantar o
fado, que eu não sabia o que era fado. Depois, aos meus 12
anos comecei, já internacional, a cantar os tangos do Gardel,

Relembrando a nossa Querida Fadista

História de uma fadista,
que ouvia nas fitas, e vinha para casa sem saber o que dizia, mas
ouvia o som, o som das palavras soava-me como parecia que
era, e quase que era, porque no fundo como se sabe a língua
espanhola é muito parecida com a nossa, e para quem tem um
ouvido e um poder dedutivo entende mais depressa do que
uma pessoa que não tem ouvido, nem esse poder. Então, eu
quase que imediatamente aprendia as coisas. E então cantava
o Carlos Gardel todo.

Amália inicia a escola primária em Lisboa. É durante a
escolaridade primária que canta pela primeira vez em público,
numa festa da Escola Primária da Tapada da Ajuda.

Aos 14 anos, Amália, vai viver com os pais e os irmãos, que
entretanto regressam a Lisboa. Em condicões de grande
pobreza, Amália, que mal conhece a família, sente dificuldade
em se integrar, nunca deixando de se considerar uma intrusa.

Aos 15 anos, Amália — acompanhada da mãe e da irmã —
vai vender fruta para o Cais da Rocha, em Alcântara. Anda dois

anos pelo cais. É então que se torna notada no bairro pelo tim-
bre especial da sua voz, o que a leva a ser escolhida para solista
da Marcha de Alcântara, estreando-se em 1936 pelas ruas de
Lisboa. As marchas populares, ficarão para sempre no
reportório de Amália.

É o ensaiador da Marcha quem insiste para que Amália se
apresente no Concurso da Primavera, organizado para
descobrir uma nova cantadeira. E se Amália acaba por não
concorrer, pois as outras participantes recusam-se a competir
com ela, é nesse concurso que Amália conhece Francisco da
Cruz , um guitarrista amador com quem casa em 1940. O
casamento, porém, não dura mais de dois anos. É também
durante esses ensaios que é notada por um assistente que a
recomenda a Jorge Soriano, director da casa de fados mais
famosa da época, Retiro da Severa. A audição é um sucesso,
mas, com a família contrariada, Amália acaba por não aceitar o
convite.

Estreia-se finalmente no Retiro da Severa, em 1939,
acompanhada por Arman-dinho, Jaime Santos, José Marques,
Santos Moreira, Abel Negrão e Alberto Cor-reia, interpretando
três fa-dos.

O êxito no Retiro da Severa pega como um rastilho e espalha-
se por Lisboa — todos querem ouvir esta nova cantadeira,
todas as casas de fado a querem con-tratar. Amália torna-se rapi-
damente cabeça de cartaz. Num espaço de poucos me-ses,
Amália passa também a actuar no Solar da Alegria e no Café
Luso. Até essa altura, Ercília Costa, Berta Cardoso, Hermínia
Silva e Alfredo Marceneiro eram os ídolos máximos do fado,
mas com a aparição de Amália tudo se vai modificar.

Amália torna-se rapidamente o nome mais famoso de todos
os ídolos do fado. Por onde actua faz esgotar lotações; os
preços dos bilhetes sobem mal é anunciada. Em poucos
meses atinge uma popularidade tal que o seu cachet é de longe
o maior até então pago a uma fadista.

Tão rápido é o êxito de Amália nos retiros fadistas que logo
a chamam para o teatro. Estreia-se em 1940, como atracção da
revista “Ora Vai Tu”, no Teatro Maria Vitória.

Continuação na próxima edicão

Amalia Rodrigues I - 1920-1940

Amália Rodrigues e a sua família
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A desertificação e a fome
Lagoas da Silva

O ano de 2006 foi con-
siderado pelas Nações
Unidas o Ano Interna-
cional dos Desertos e da
Desertificação.

A desertificação é um
fenómeno que afecta to-
dos os anos mais de

1.000 milhões de seres humanos.
A desertificação degrada aceleradamente o

ambiente, e é sobretudo, um dos mais acen-
tuados factores da pobreza no mundo.

Os indicadores disponíveis dizem-nos que
dos mais de 5.000 milhões de hectares de
terra arável utilizados na agricultura e flo-
restas, 3.500 milhões estão a sofrer um
acelerado processo de desertificação, razão
da fuga de milhões de pessoas para as cidades.

Estudos feitos por prestigiadas instituições
científicas ligadas ao assunto, concluíram que
o factor que mais tem contribuído para a
desertificação é o acentuado desapareci-
mento da floresta. Assim e apesar dos milhões
de hectares plantados nos últimos anos,
perderam-se em média nas últimas décadas
mais de 13 milhões de hectares/ano de
floresta, facto que não tem passado des-
percebido à população mundial que na sua
maioria percebeu que era necessário fazer in-
verter aquela tendência, o que levou a que tais
perdas acabassem por ser reduzidas para de
7 milhões/ano.

Um estudo recente levado a cabo pela FAO,
diz-nos que dos 4.000 milhões de hectares de
floresta hoje existentes (30% da superfície da
Terra) 2/3 encontram-se em apenas dez
países: Austrália, Brasil, Canadá, China,
Estados Unidos, Federação Russa, Índia,
Indonésia, Peru e República Democrática do

Congo.

O mesmo estudo indica ainda que a América
do Sul perdeu nos últimos cinco anos, 4,2
milhões de hectares de floresta/ano, logo
seguida do continente africano com perdas da
ordem dos 3,8 milhões de hectares/ano. Mas
como nem tudo são más notícias, sabe-se
também que a Europa tem vindo a aumentar
as suas áreas de cobertura florestal, assim
como a Ásia, onde as áreas florestadas se têm
vindo a acentuar, sobretudo na China, o país
que mais tem feito pela florestação naquela
região do mundo.

No que respeita ao espaço português,
estudos recentemente, indicam-nos que Por-
tugal poderá nos próximos anos vir a sofrer os
efeitos de uma acentuada desertificação,
sobretudo em alguns concelhos das Beiras,
Alentejo e Trás-os-Montes.

Mas a gravidade da desertificação não está
somente no mal que traz para o ambiente, está
sobretudo no mal que provoca nos solos que,
com a desertificação acabam por perder
capacidade de produzir, fazendo aumentar a
falta de produtos e trazer a fome aos milhões
de pessoas que vivem nas regiões deser-
tificadas.

Mas muito pior do que a situação
que hoje se vive é a situação futura,
já que a desertificação, a continuar
a este ritmo, poderá ser a curto prazo
uma ameaça para os mais de 1.000
milhões de pessoas, sobretudo para
os mais de 140 milhões de pobres
que existem no mundo.

Natércia Rodrigues
“Um dia quero ser amada…”

Li esta frase numa parede, o outro dia.
Fiquei chocada primeiro, e assustada de-
pois...  Fiquei chocada por não compreender
aquele grito de desespero, e assustada por
não conseguir compreender como se chega
a um estado de desespero e de solidão dessa
maneira.

Comecei a pensar porque será que essa
pessoa escreveu isto numa parede?

Para chamar a atenção de alguém em espe-
cial, ou a ninguém em especial e, ao mesmo
tempo, a toda a gente?

Seria um grito de desespero a ver se o
mundo acorda?...

Ou seria apenas um grito de desespero in-
dividual e isolado?

Hum…
Não sabia definitivamente o que pensar e

fui-me embora, mas fui intrigada com aquela
frase e afundei-me em meus pensamentos.
Ao atravessar a rua vi uma jovem que havia
parado para ler a frase e notei que ela chorava.

Voltei atrás e perguntei-lhe porque chorava
ao que ela me respondeu: “Porque fui eu que
a escrevi…e ao passar por aqui lembrei-me de
como me sentia quando a escrevi e magoou-
me mais ainda quando me lembrei por que a
escrevi…”

Perguntei-lhe se ela queria falar, se queria
desabafar ao que ela respondeu que sim e
ficámos mais de uma hora a falar, até que por
fim nos despedimos e ela foi-se embora mais
leve e sorridente.

E eu tinha ficado mais assustada e preo-
cupada, mas sentia que me ia embora com a
sensação da minha obrigação cumprida. Tinha
conseguido animar alguém que estava muito
em baixo e isso reconfortou-me, apesar de não
me sair do pensamento.

Perguntava-me como é que uma jovem tão

Apenas um pensamento que gostava de partilhar…

nova poderia estar tão desesperada e tão
desacreditada no amor. Voltei atrás para ver
se ainda via a jovem, mas não a vi mais. Fui-me
embora e voltei no outro dia à mesma hora,
mais ou menos, e reparei que no sítio onde
estava a frase que a jovem havia escrito, havia
outra… E reparei que a caligrafia era a mesma.
Li então a frase, que dizia: “Pelo menos hoje
fui amada”.

Fiquei sem perceber nada, mas fiquei mais
admirada quando vi que a frase continuava…
“Uma amiga deu-me a mão e ajudou-me”.

Fez-me isto pensar que apesar de tudo, a
paisagem é bela. Se a vida não sorri para ti,
sorri tu para ela.
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Projecto de Nelson Arruda

Merece o apoio da comunidade
António Vallacorba

O Nelson Arruda vai
precisar de apoios comu-
nitários, logísticos e mo-
netários, para um pro-
jecto pelo qual diz ter uma
paixão pessoal e profis-
sional.

De facto, desde há muito tempo que vem

acalentando a ideia de realizar um docu-
mentário sobre as romarias que anualmente
decorrem na Ilha de S.Miguel por altura da
Quaresma, para tal registando os elementos
culturais e de identidade unidos às suas
práticas religiosas.

O Nelson, 30 anos e com um mestrado em
Antropologia (a ciência que estuda tudo sobre
o Homem), é filho de pais portugueses
oriundos dos Açores e afirma que daqueles
aprendeu a nunca esquecer a sua herança
açoriana. Paralelamente, diz ter testemu-
nhado ao longo da sua vida como os imigrantes
açorianos dão o corpo e a alma a fim de
conservarem a sua cultura, organizando-se em
várias associações para expressarem a sua fé,
costumes e tradições das festas que habitual-
mente se realizam nas suas terras.

É, pois, nesse espírito que ele deseja pôr em
prática os seus estudos antropológicos e a sua
experiência em produção/vídeo como contri-
buto para a preservação da cultura açoriana
entre as gerações futuras no solo norte-
americano.

Para o Nelson, este ritual de sacrifício e de
piedade do romeiro micaelense tem sido

quase impossível de transmitir às várias
comunidades açorianas espalhadas pelo
mundo e contrasta profundamente com o
aspecto festivo de certas manifestações
religiosas.

Segundo ainda o seu raciocínio, tais caracte-
rísticas podem explicar a ignorância que ainda
há dos romeiros entre os filhos dos imigrantes

micaelenses, entre imigrantes micaelenses
que chegaram muitos jovens à América do
Norte e até entre os açorianos oriundos das
demais ilhas.

Por tudo o que foi exposto, pois, pretende
documentar a história, as práticas e a simbó-
lica das romarias; analisar a importância e as
funções sociais dessa manifestação tal como
é praticada hoje; observar o lugar importante
que ocupa a religiosidade na identidade
açoriana; e apresentar as informações reco-
lhidas às diversas comunidades açorianas da
América do Norte.

Pessoalmente, achamos constituir um
propósito bastante nobre e merecedor da
nossa solidariedade.

Têm agora a palavra as empresas,
instituições, demais colectividades e pessoas
que possam estar sensibilizados para este
projecto do Nelson, sobre o qual poderão
obter mais informações em ligando para
514.278.6457 (residência) ou o 514.343.6111,
extensão 3596 (escritório).

Para os cibernautas, o endereço é:
nelsonarruda@sympatico.ca

Uma cultura, uma comunidade,
um site web

WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM

Em memória de Rogério Barão
António Vallacorba

Ainda recentemente eu registava aqui a
passagem do 76º aniversário de Rogério
Barão, mal sabendo que dois meses depois,
voltaria a falar dele aqui, desta vez com... uma
nota necrológica! Mas a vida é assim mesmo:
de um momento para o outro não somos nada,
quantas vezes a vida nos obrigando ao uso de
uma máscara de valentia... com o coração a
sangrar!

Vítima de doença que não perdoa, este
nosso e saudoso compatriota desde algum
tempo que vinha sofrendo resignada e estoi-
camente as agruras que o enfadonho destino
lhe reservara, e, tal como muitos de nós agora,
fazendo uso daquela máscara de valentia que
atrás me referi, lá ia comparecendo regu-
larmente a muitas das nossas festas, nota-
velmente durante a solenidade de Nossa
Senhora dos Milagres, em que esteve impli-
cado pessoalmente e/ou durante os habituais
jantares das sextas-feiras, na Casa dos Açores
do Quebeque.

Era viuvo de Alda Barão, vítima de um
trágico acidente de automóvel, perfazem-se
12 anos em 11 de Novembro próximo, e pai
de Dora Barão, directora bancária, todos
naturais de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel,
onde o Rogério trabalhara para a empresa de
construção civil do Eng. Damião e se tornara
conhecido especialmente na organização de
verbenas e bailes do antigo Clube União

Sportiva, como árbitro do
hóquei em patins, etc.

Entre nós, granjeou mui-
tas amizades pela sua sim-
patia. Trabalhou para a com-
panhia Montreal Fast Print
até aposentar-se, tendo-se
distinguido, com a esposa e
filha, na colaboração e apoio
que prestou à Comissão da
festa de Nossa Senhora dos
Milagres, da Associação
Portuguesa do Espírito San-
to, e, mais tarde, na Casa dos
Açores do Quebeque.

Um homem só é bom de-
pois de morto. Enquanto
vive, é alvo de críticas, quan-
tas vezes injustamente.

Quan-do passa à outra vida, aí sim, então já
é tido na maior das considerações e estima.

Todavia, e sabendo-se que ninguém é
perfeito, este nosso ex-comum amigo e meu
ex-compadre, primava pelas qualidades que
sempre exibiu – de bom amigo, considerado,
festeiro, modelo por excelência do amigo que
não impede amigo e para quem era mais fácil
ouvir do que falar.

A sua falta será imensamente sentida.
Paz à sua alma, e que Deus o tenha num

bom lugar.
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

10

Anedotado Joãozinho

Assinale a opção correcta:

©Akira

vês ou vez?

Resposta da advinha da semana passada: Inofensivo

Sabe o que quer dizerincólume ?

Resposta da advinha da semana passada: O alho

SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

Sudoku é um jogo de
raciocínio e lógica. Apesar
de ser bastante simples, é
divertido e viciante. Basta
completar cada linha, co-
luna e quadrado 3x3 com
números de 1 a 9. Não há
nenhum tipo de matemá-
tica envolvida.

Sou um fruto de Outono. Quando chego a
amadurecer, dou um trabalhão ao dono
se ele me quiser comer.

a- Não _____ ?

b- É a tua ______de jogar.

Intacto

Doente
Ferido

Uma nova divisão
da Fox mais religiosa???

O australiano Rupert Murdoch, dono do império global
de comunicações Fox News Corporation, é conhecido
como um empresário agressivos e conservador (Não
sabia que ele era um homem de fé).

Há duas semanas, Murdoch
anunciou a nova divisão da Fox
Corporation. FoxFaith ou
“FoxFé” é o nome e todos os anos
deverão lançar cerca de uma

dúzia de filmes para um público religioso crescente .
Desde o filme “A Paixão de Cristo”, a indústria cine-

matográfica vem imaginando formas de explorar este
novo potencial. As Crónicas de Nárnia, baseado nos livros
infantis do católico fervoroso C.S. Lewis, foi outra aposta,
onde juntaram-se Disney e Walden Media.

Nenhuma foi organizada como a FoxFaith de Rupert
Murdoch. O seu primeiro objectivo é tornar-se uma
espécie de selo de qualidade moral, capaz de assegurar
mesmo ao espectador cristão mais conser-vador que
aquele será um programa adequado à sua família.

Sexta-feira passada recebemos o primeiro filme
intítulado “Love’s Abiding Joy”. Baseado na série de ro-
mances da escritora Janette Oke, o filme trata de um casal
que, na década de 1880, ruma para o Oeste e recorre à fé
para suportar as adversidades da vida na fronteira
americana.

Esta primeira tentativa de FoxFé é interessante, mas
acho que vão dever trabalhar muito para chegar a um bom
produto. E não devem fazer esta escolha à ligeira.

Ser português tem as
suas vantagens para uma bolsa

Sylvio Martins

Batalhar para receber uma bolsa de estudos não é um
processo fácil em Montreal. Além dos inúmeros documentos
exigidos pelas instituições que as concedem, o estudante deve
estar preparado para enfrentar provas e entrevistas, ou, ainda,
contar com uma boa orientação no momento de escrever o
pedido. Muito embora o factor “sorte” exerça alguma força nos
processos de selecção, uma boa preparação ainda é a melhor
alternativa para obter sucesso.

Na quarta-feira passada, a associação dos estudantes
lusófonos da escola universitária do Quebeque em Montreal
organizou um género de “Luso-Lunch” naquele
estabelecimento  de ensino.

Segundo a directora da Caixa de Economia dos Portugueses
de Montreal, Jacinta Amâncio, para todos os luso-
descendentes que têm uma conta naquela Caixa e que querem
ter qualquer ajuda financeira, como uma bolsa de estudo, é
muito fácil. É só preencher o documento e... já é candidato!

Muito fácil... Mas por que é que isto não existia há 15 anos?
Quando eu estava na Universidade de Montreal e queria ter
uma certa ajuda financeira para os meus estudos e era tão
complicado para a conseguir, desisti. Mas, hoje, tudo é possível.
A Caixa de Economia portuguesa tem em seu dispor várias
bolsas para todos os géneros de estudo. É claro que esta ajuda
é dedicada aos estudos superiores e não para as crianças.

Os candidatos em geral devem estar atentos aos factores
decisivos que cada processo de selecção exige, já que cada
processo e programa de bolsas estabeleçam as suas próprias
prioridades na selecção dos bolsistas. Um dos problemas que
a Caixa sublinhou é a falta de pedidos: este ano, só tinha mais

ou menos 15 solicitações, um número muito fraco da parte dos
luso-descendentes.

Será que os jovens não querem estudar ou não necessitam
de uma ajuda financeira da Caixa? Eu acho que não. Existem
mais jovens luso-descendentes nos ensinos superiores, mas
não são milhares que estão nas escolas. É possível que a falta
de comunicação seja  um dos principais problemas. Enquanto
que na Caixa de Economia Italiana de Montreal estão a divulgar
essas informações em páginas inteiras dos seus boletins
mensais, na nossa comunidade está-se sempre a fazer menos
e nós, jornalistas é que devemos ajudá-los neste meio de
comunicação. A escrever e a informar sobre estes assuntos.
É importantíssimo.

Uma bolsa é importante para os jovens. Devia-se
divulgar mais informações sobre este assunto.

Quero dar os parabéns à associação dos estudantes
lusófonos da UQAM por esta boa iniciativa. E também à Jacinta
Amâncio pela excelente apresentação sobre as bolsas e na
apresentação de todos os serviços disponíveis para ajudar os
jovens.

P: Sabiam que em Portugal já inventaram a televisão com
Zoom?
R: Pois é verdade. Funciona assim: aperta-se um botão e o
sofá vai para frente.

Telefonema:
- Estou, quem é que fala?
Respostas sempre muito baixinhas:
- É o João .
- Posso falar com a tua mãe?
- Poder, pode, mas está ocupada.
- Então e com o teu pai ?
- Poder, pode, mas está ocupado.
- E está mais alguém em tua casa?
- Está, estão a polícia e os bombeiros!!!!
- Ouve lá, então posso falar com alguém??
- Poder, pode mas estão ocupados !!
- Estão ocupados a fazer o quê?
- Estão à minha procura !!!!

P: Sabem qual é a diferença entre um boi e uma vaca?
R: O boi é normal, a vaca é louca!

P: Conheces a piada do fotógrafo ?
R: Ainda não foi revelada.
Sabem porque é que um loira fica super feliz quando acaba
um quebra-cabeça em 6 meses?
Porque na caixa dizia de 2 a 4 anos!!!
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Lendas da Minha Terra
Castelo Branco
Lenda da moura Cassima

Esta lenda passa-se em 1149, na véspera da
reconquista de Loulé aos Mouros pelo Mes-
tre D. Paio Peres Correia.

Loulé estava sob domínio dos mouros e seu
governador tinha três belas filhas Zara, Lídia
e Cassima que era a mais nova.

Quando D. Peres se encontrava no exterior
da muralhas da cidade pronto para conquistar
a cidade, o governador levou as suas filhas até
uma fonte onde as encantou, com o objectivo
de as preservar de um possível do cativeiro.
Contudo o governador nessa noite conseguiu
fugir para Tânger deixando as suas filhas para
trás.

Mas este não conseguia viver feliz ao pensar
na pouca sorte das suas pobres filhas. Até que
num certo dia apareceu em Tânger um “car-
regamento” de escravos vindos de Portugal
onde se encontrava um homem de Loulé, que
o governador não hesitou em comprar.

Já no palacete o mouro perguntou ao
Carpinteiro se ele não gostaria de voltar para
perto da sua família, este sem perder um
segundo disse que sim. Logo o mouro pegou
num alguidar cheio de água dizendo ao
louletano para ele se colocar de costas para o
alguidar e saltar para o outro lado, prevenindo-
o que se caísse dentro da água iria-se afogar no
oceano, dando-lhe 3 pães (pães esses que
continham a chave para o desencantamento
das mouras) diz-lhe o que fazer com eles a fim
de libertar as suas lindas filhas do encan-
tamento a que foram sujeitas. O carpinteiro
salta e como num passe de mágica chega a
sua casa abraçando a sua mulher, logo de
seguida ele vai até um canto da casa e esconde
os 3 pães dentro de um baú.

Passado algum tempo mulher descobre os
pães e fica desconfiada por ele estarem
escondidos, então ela pega numa faca afim de
ver se há alguma coisa dentro deles, espe-
tando a faca num de imediato ela ouve um grito
e as suas mãos enchem-se de sangue vindo do
interior do pão.

Na véspera de S. João (dia para o encan-
tamento ser quebrado) o carpinteiro estava
indiferente à animação pois só pensava em
cumprir a promessa por ele feita ao ex-
governador, logo que pode pegou nos pães e
foi até fonte. Chegando a altura certa este
atira o 1º pão para a fonte e grita por Zara, a
mais velha das irmãs e uma figura feminina
sobe no espaço e desaparece diante dos seus
olhos. Logo de seguida atira o 2º e grita por
Lídia volta a aparece-lhe outra bela rapariga
que desaparece no ar diante dele. Por fim atira
o 3º e grita pela filha mais nova do ex-gover-
nador, nada acontece, ele volta a grita por
Cassima e uma jovem moura aparece-lhe
agarrada ao gargalo da fonte, que lhe diz que
não pode sair dali devido a curiosidade da sua
esposa. Ele pede-lhe desculpa em nome da
sua pobre mulher, esta diz que a perdôa e que
tem uma coisa para a mulher deste pois jamais
poderá sair daquela fonte e atira um cinto
bordado a ouro para as mãos do carpinteiro,
enquanto desaparece no interior da fonte...

No caminho o Carpinteiro para ver melhor
a beleza do cinto coloca-o em redor de um
troco de um grande carvalho, mas de imediato
a arvore cai por terra, cortada cerce pelo cinto
fantástico.

Benzendo-se e rezando o carpinteiro com-
preende tudo: Cassima dera-lhe o cinto
apenas para se vingar! ua mulher ficaria
cortada ao meio, como o carvalho gigan-
tesco!...

Este correu para casa abraçou a mulher e
nessa noite não consegui pregar olho com
medo que a moura ali aparecesse, mas isso
nunca aconteceu. Tal como a moura Cassima
lhe dissera não mais poderia sair da fonte.
Apenas por vezes, segundo se diz -
principalmente nas vésperas de S. João - ela
consegue agarrar-se ao gargalo da fonte, e
mostrar sua beleza, e chorar a sua dor aos que
se aventuram por até lá....

Adeus ao Champs português
Sylvio Martins

Toda a vida fui um grande adepto do
futebol europeu. Ver, apreciar, assistir e
jogar ao futebol era a minha paixão e, em
1989, um dos meus sonhos realizou-se.
Um verdadeiro bar desportivo de estilo
europeu, onde todos tinham a mesma
paixão. Todas as semanas, podiam (e
ainda podem) ver jogos de todas as ligas
e de todos os desportos, quer seja futebol,
hóquei, basebol, F1, futebol americano ou
canadiano. O bar chama-se Champs e
está situado no 3956, Boul. St-Laurent.

Nos anos 1990, tive a oportunidade de lá ir
ver os jogos do Mundial, do Euro, da liga dos
campeões, etc. Era realmente um paraíso
para o fanático do futebol. Um dia, falei com um
dos donos do bar, e descobri que dois dos
sócios eram portugueses, Luís Avelino e
Carlos Moleirinho. O terceiro, Chris Vlasic de
origem Croata . Surpreende-me a qualidade e
a envergadura da empresa, hoje reconhecida
como um dos melhores bares desportivos de
Montreal. Além disso, USA Today nomeou o
Champs como um dos 10 melhores da
América do Norte, e único bar desportivo
canadiano da lista.

No Verão de 1988, Carlos, Chris e Luís
concretizaram um sonho, com muito
empenho, o de abrir um verdadeiro bar
desportivo, que não existia em Montreal
naquela altura. Ontem tive a oportunidade de
encontrar um dos proprietários fundadores,
Carlos Moleirinho, que nos anunciou a venda
da sua parte do Champs.

A Voz de Portugal: Quais foram os
melhores momentos do Champs?

Carlos Moleirinho: Durante o Mundial
2006, porque Portugal foi tão longe e pelo

grande apoio dos portugueses. O maior
orgulho deste campeonato era quando tocava
o hino nacional e que todos os adeptos
presentes levantavam-se e cantavam o hino
nacional.

Recebemos várias placas de mérito como o
melhor bar desportivo em Montreal pelo
“Montreal Guide”.

AVP.: E os piores?
CM.: Há 8 anos, durante o Mundial na Fran-

ça. Nos quartos-de-final, a Itália enfrentava a
França e faltavam 15 minutos antes do fim da
segunda parte e o jogo estava empatado. Um
fusível rebentou e faltou a electricidade, e
naquele tempo, o género de fusível estava
descontinuado, deixando todos os adeptos a
gritar e, claro, ficaram bastante chateados. Foi
um momento muito triste para nós porque
não podíamos fazer nada.

AVP.: Quem são os novos donos?
CM.: Os novos donos são Peter Bitharas,

Camine Anania e Nigel Coventry, todos muito
simpáticos. Eles vão continuar na mesma linha

para honrar a paixão pelo desporto. Tive muita
pena de nenhum deles ser português, mas
ninguém teve a disponibilidade para uma boa
oferta.

AVP.: Quais foram as suas contri-
buições a nível comunitário?

CM.: Ajudámos o mais possível quando era
um projecto positivo para a comunidade,
como a ajuda nos cadernos da bola para o Euro
e o Mundial; apoiámos na compra de equi-
pamento para algumas associações; ajudámos
também ao financiamento de um filme comu-

nitário.
AVP.: Qual é o seu próximo projecto?
CM.: Sempre tive orgulho de viver em

Montreal, mas voltar a Portugal e viver lá com
a minha família é um dos meus sonhos, que se
realizará dentro de pouco tempo, onde tenta-
rei recriar o que eu fiz aqui.

AVP.: Tem algumas palavras “finais”?
CM.: Eu agradeço os que me ajudaram du-

rante todos estes anos: a minha família,
especialmente a minha mulher, para todo o
carinho e os sacrifícios que ela fez durante 17
anos, nesta aventura fantástica que foi o bar
desportivo Champs; toda a equipa de traba-
lhadores que fizeram tanto para o seu suces-
so; José Lúcio, o nosso cozinheiro incansável;
finalmente, a comunidade portuguesa.

A Voz de Portugal deseja-lhe as me-
lhores venturas para o futuro.

José Lúcio e Carlos Moleirinho
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
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.
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
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

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

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
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
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

RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                    514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

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

17 DE OUTUBRO DE 2006
1 E U R O = 1 . 4 2 8 21 E U R O = 1 . 4 2 8 21 E U R O = 1 . 4 2 8 21 E U R O = 1 . 4 2 8 21 E U R O = 1 . 4 2 8 2 514.287.3370

UM SERVIÇO DO

A Voz  de Portugal
na Internet

avozdeportugal.com

† José Maria De Sousa
1912 - 2006

No passado dia 6 de Outubro de 2006, faleceu em
Laval, com a bonita idade de 94 Primaveras, o Sr.
José Maria de Sousa, natural de Feteiras, freguesia
de São Pedro, Santa Maria, Açores, casado com
a Sra. Maria Rosa de Sousa, natural de Almagreira,
Santa Maria, Açores.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos António
Manuel (Natália), Maria Virgínia, já falecida (José),
Laurinda (Manuel), José Luís (Aida), Lucília
(António), Gilda (Paul), Olga (Wayne), Fernando
(Carmen) e Nati (José de Braga), seus 18 netos
e 16 bisnetos, seus irmãos, João (Filomena),
Ângelo (Emília) e Luís (Irene), seus sobrinhos (as), primos (as), assim como
muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Nossa Senhora de Fátima
de Laval, presidida pelo Rev. Padre José Vieira Arruda, seguindo depois o
cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério de Laval, onde foi a sepultar
descansando para a eternidade.

A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos, o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
Magnus Poirier inc.

222, boul. Des Laurentides, Laval
Director: José  Teixeira

Tel.: 514-727-2847

Rogério  Barão
1930 - 2006

No passado dia 10 de Outubro de 2006, faleceu em
Montréal, com a idade de 76 anos, o Sr. Rogério
Barão, natural de Ponta Delgada, São Miguel,
Açores, viúvo da Sra. Alda de Sousa.
Deixa na dor sua filha Dora (Luís Carlos), sua
cunhada Zélia Riquinha (Norberto, já falecido),
seus sobrinhos(as), Tony, Graça, George, Helena,
Lucia, Eduarda, Manuela, Paula e Ruben, primos(as),
assim como outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja
Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre António
Araújo e animada em cânticos pela Sra. Filomena Amorim, seguindo depois
o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério de Laval, onde foi a sepultar
ao lado de sua esposa, descansando os dois para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos, o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
Magnus Poirier Inc.

10526, boul. St-Laurent, Montréal
Director: José Teixeira.

Tel: 514-727-2847

†

† Jorge Manuel Cabral de Sousa
1953 - 2006

Faleceu em Montreal segunda-feira, dia 16 de Outubro
de 2006, com 53 anos de idade, Jorge Manuel Cabral
de Sousa, natural de São José, Ponta Delgada, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa Maria da Conceição
Soares, seus filhos André Filipe, Jorge Miguel e sua
nora Carla Santos; sua mãe Maria Fernanda Cabral,
seus irmãos António (Lurdes), Fátima (Artur), Maria
de Jesus (Luís); sua tia madrinha Eduarda Gravito,
cunhados, sobrinhos, primos e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 18 de Outubro, das 14h00
às 22h00. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira, após missa de corpo
presente, pelas 10h00, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje
fúnebre em direcção ao Cemitério Repos St-François d’Assise, onde irá a
sepultar.
A missa do sétimo dia terá lugar terça-feira, 24 de Outubro, pelas 18h30,
na Igreja Santa Cruz; a missa do primeiro mês terá lugar quinta-feira, 16
de Novembro, pelas 18h30.
A família vem por este meio agradecer a todos que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis.
A todos o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† JACK SEBASTIÃO
A comunidade portuguesa radicada na Nova Inglaterra
está consternada com a morte de Jack Sebastião, um
artista natural de Rabo de Peixe, em S. Miguel, e que
faleceu aos 39 anos de idade, na sua residência nos
EUA, vítima de problemas cardíacos.
Familiarizado com o mundo dos espectáculos, Jack
Sebastião era um poeta e um compositor, produtor e
editor musical de grande prestígio. Esteve em S. Miguel
no verão passado a convite da Câmara Municipal de Lagoa e da Povoação,
onde actuou na Festa do Pescador, na Caloura.
Em Agosto, aquando da deslocação do Grupo de Cantares Tradicionais de
Santa Cruz aos Estados Unidos da América, Jack Sebastião assumiu o
compromisso de gravar um CD para o grupo, sem quaisquer encargos
financeiros, à semelhança do que fez aquando da deslocação do grupo
lagoense “Estrelas de Fogo”, em Agosto de 2005. Sempre amigo da sua terra
natal e dos seus conterrâneos, este era um comportamento habitual.
Sempre disposto a ajudar, a grande maioria dos novos talentos da Nova
Inglaterra contaram com o seu apoio para conseguirem lançar-se no
mercado discográfico e mesmo nas comemorações do Dia de Portugal,
sempre foi um colaborador dedicado que jamais esqueceremos e eternamente
recordaremos com saudade.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

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

Contactar
Antonio Cabral,
contramestre
:(450) 963-3462

EMPREGOS

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

66666.66.66.66.66.66a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante todo o mês de Outubro

Cozinheiro ou pessoa para ajudar na
co-zinha, de preferência com
experiência, para restaurante
português.

(514) 240-3912

ENCONTROS

Precisamos de operária com
experiência para máquinas Overlock
ou Plain.  Trabalhar na fábrica ou em
casa.

Contactar
514.845.6680

Padeiros com experiência, para
trabalhar a tempo inteiro e a tempo
parcial. Procuramos também empre-
gada para trabalhar aos fins-de-
semana, com ou sem experiência.

(514) 385-4361

Rapaz de 28 anos deseja conhecer
rapariga honesta com as mesmas
condições. Bem aparente. Assunto
sério.
summerboy1978@hotmail.com

Procuramos senhora de 50 anos ou
mais, para viver com senhora idosa
e para fazer companhia. Refeições e
quarto incluídos. Possibilidade de
remuneração.

Contactar
 (450) 638-7021

ou (514) 973-7347
Ajudante cozinheiro com referências
e experiência em cozinha italiana.

Restaurante Da Enrico
264, St-Zotique este

(514) 995-6075 ou
 (514) 995-3829

Em St-Lambert, procuramos senhora
para limpeza de casa. Um dia por
semana. Ter referências.

(450) 923-3754

Costureira (ou costureiro) para
fabricar vestidos de gala e vestidos
de noiva de alta qualidade. Tempo
inteiro ou parcial.

(514) 937-5747

OFERTA DE SERVIÇOS
Ofereço os meus serviços de:
electricista, pintor, e também para
renovações em geral…?

Daniel: (514) 945-4789

Procuramos senhora para limpeza
de casa, perto do metro Cadillac.

(514) 252-0344
Procuramos empregados (as) para
limpeza, à noite, em Montreal e Laval.
$13.95 / hora. Contactar Lurdes Vieira

(450) 975-2303
ou

(514) 894-6423

VENDE-SE

ALUGA-SE
Bom 5 1/2, na 10e Avenue.

(514) 376-2203
Grande 5 1/2 no segundo andar, em
St-Leonard. Todo renovado.

(514) 725-0222
5 1/2 todo renovado, perto do metro
St-Michel. Chão de madeira. $700 /
mês. Disponível em Novembro.

 (514) 727-9110
ou (514) 376-1059

Máquina de costura comercial, de
marca Joki, em bom estado. $500.
para mais informações, ligue para o
(514) 365-3068

Affectionate Female English Bulldog
AKC English Bulldog Puppy looking
for great family and someone to take
good proper care of her. Jumy is ready
to go to a successful home. Jessie
was raised in my home. Charm. Email
me for more information:
mccathy_moore@yahoo.com
Mailing Address : 2091 Johnson Wake
Rd, Washington, DC 20002  Tel. :
(202) 651-5476

Homem de 35 anos, bem aparente,
com bom emprego, deseja conhecer
mulher entre 28 e 35 anos, para
relação séria. (514) 516-3355,
depois das 18h

Os cursos de informática, estão de
volta. Todas as quartas-feiras,e
sábados.

Curso de 5 semanas
- Introdução aos computadores
- Nivel intermediario
- Nível Avançado

Lugares limitados
514.299.2966

CURSOS
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Primeira Liga

Equipa da 5ª jornada de A Voz de Portugal

Só para grandes
Para que o título fique bem claro, convém

acrescentar: o Braga é um dos grandes. Pelo
menos este ano, tal como o fora nos dois
anteriores. Os seus 3-0 em Aveiro pouco ou
nada ficaram a dever aos triunfos também

gordos de Benfica e FC Porto, a equipa de
Carlos Carvalhal até reparte com os dois
primeiros classificados - portistas e
sportinguistas - a melhor defesa  neste
momento , numa jornada em que os quatro
grandes justificaram o nome. A Naval  será o
intruso na frente da classificacão pois ainda não
perdeu fora e nesta jornada ganhou ao Bessa,
onde Benfica já perdeu.

A sexta jornada, se deu forte contributo
para aquela que se costuma considerar a
“normalidade” do campeonato, começando a

criar um fosso entre os que vão discutir o título
e os restantes, fê-lo sobretudo por via do
Benfica, aquele que andou preso por arames
até à ronda número quatro. Em dois jogos, os
encarnados fizeram oito golos - já têm o
segundo melhor ataque - e, atendendo a que

têm em atraso a partida com o Belenenses,
podem vir a colocar-se a uma insignificância de
dois pontos em relação aos dois maiores rivais,
que também viveram um fim-de-semana
tranquilo, mas vão defrontar-se no próximo
domingo, num daqueles tira-teimas que
promete. Até lá, algo também muito
importante atendendo ao que aí vem: as
nossas equipas europeias estão bem e
recomendam-se.

Entre os que apenas desejam tranquilidade,
há igualmente novidades. O Setúbal, na visita
às Aves, venceu pela primeira vez fora, a
Académica travou a excelente carreira do
Paços de Ferreira e o Nacional voltou a
embalar para perto da zona europeia.

Hélder Postiga continua a marcar, Fabrizio
Miccoli fê-lo por duas vezes em Leiria, Nuno

Gomes também facturou. Ronny, líder dos
melhores marcadores, ficou em branco, mas
este campeonato parece já não enganar: golos
são com os verdadeiros especialistas, estão
reservados para pontas-de-lança. Entre os da
frente só falta mesmo Liedson.

Feirense é o único invicto
A caixa de Pandora abriu-se esta jornada, levando o infortúnio

a Varzim e Penafiel e oferecendo esperança a Portimonense
e Vizela, que lograram dois dos quatro mais vigorosos
resultados da ronda. A surpresa é um factor a ter em conta no
futebol, por isso tudo pode acontecer, mesmo às equipas que
orgulhosamente ostentavam o estatuto de invictas. Desta vez,
coube aos poveiros e aos penafidelenses experimentarem o
sabor da derrota, deixando o Feirense sozinho com a auréola
da invencibilidade. Para o Vizela, o robusto triunfo na casa do
Penafiel é já um marco histórico, pois quatro golos ajudam a
tranquilizar uma equipa até deficitária na concretização e em
resultados. O empate na estreia do Estádio Cidade de Barcelos
significa muito pouco, mas para o Gil Vicente representou o
início da recuperação de uma larga desvantagem pontual em
relação aos restantes concorrentes. Se este ponto não chegou
para exorcizar totalmente os fantasmas apontados pelo técnico
Paulo Alves, o certo é que interferiu nos planos do Guimarães,
que, de resto, esteve prestes a sair de Barcelos sem qualquer
compensação. O fosso entre o novo líder, o Feirense, e a
décima primeira posição é agora o dobro de pontos
amealhados lentamente pelos vitorianos.  Em Santa Maria da
Feira, o sucesso da equipa de Henrique Nunes mantém-se
intacto, fornecendo o combustível necessário à concretização
de um objectivo modesto: a permanência. Mais ambicioso, o
Leixões deu novo passo seguro em direcção aos lugares
cimeiros, estando apenas a três pontos do segundo
classificado, o Varzim, e tem ainda um jogo em atraso,
referente à jornada inaugural, com o Gil Vicente.  O Gondomar
foi uma das três equipas que venceram fora de portas, dando
a volta às contas do Chaves, que não conseguiu segurar a
vantagem, no jogo, por duas vezes. A crise de golos parece
superada, mas o técnico António Caldas ainda não encontrou
a solução para conquistar a primeira vitória.

O Benfica, com quatro jogadores, é a equipa mais re-
presentada no onze da 6ª jornada. A goleada em Leiria
permitiu à equipa de Fernando Santos um suplemento de
moral antes da Liga dos Campeões. A vitória clara do F.C.
Porto sobre o Marítimo valeu a escolha de dois jogadores.
O Nacional, com dois jogadores, beneficia também da
importante vitória sobre o Belenenses, sendo Sporting, Sp.
Braga e E. Amadora os restantes clubes representados
num onze que repete quatro jogadores em relação à
semana passada: Ricardo Fernandes, Bruno Amaro, A.
Madrid e Simão. Paulo Lopes (E. Amadora), Nélson
(Benfica),Tonel Sporting), Ricardo Fernandes (Nacio-
nal)Léo (Benfica), Bruno Amaro (Nacional)Madrid (Sp.
Braga)Anderson (F.C. Porto)Simão (Benfica), Miccoli
(Benfica)Hélder Postiga (F.C. Porto).

Breves

Cristiano Ronaldo, Deco e Tiago
nomeados para a «Bola de Ouro»

Foi esta segunda-feira conhecida a lista de 50 nomeados
pela revista «France Football», uma lista que inclui três
jogadores portugueses. Cristiano Ronaldo, Deco e Tiago estão
na corrida pela «Bola de Ouro», o mais antigo galardão de
distinção de jogadores a actuar na Europa e que no passado já
foi conquistada por Luís Figo e Eusébio. De fora, desta vez,
ficou Luís Figo, o que acontece pela primeira vez.

Adeus Jorge  Costa
Jorge Costa explicou  as motivações para o ponto final na sua

carreira como jogador. Em conferência de imprensa, o antigo
capitão do F.C. Porto e internacional português projectou ainda
o futuro, com objectivos a curto, médio e longo prazo. A família,
especialmente os dois filhos (o terceiro já vem a caminho), vão
merecer a sua atenção imediata, tal como o curso de treinador
de II nível que começará a frequentar na próxima semana.
Apesar da opção, Jorge Costa continua a acreditar que teria
melhores condições para se assumir como dirigente. Com
uma carreira intimamente ligada ao F.C. Porto, o ex-defesa-
central não descarta a possibilidade de ocupar o cargo mais alto
na hierarquia do clube. «Suceder a Pinto da Costa? A breve
prazo, não, mas no futuro nunca se sabe. Não sei o dia de
amanhã, mas se achar que tenho condições para isso, porque
não?», admitiu Jorge Costa, abrindo a porta para uma possível
parceria com Vítor Baía, de fato e gravata: «Vítor Baía ao lado?
Por exemplo. É um amigo, um símbolo do clube e uma pessoa
muito respeitada pelos adeptos do F.C. Porto».  35 anos
completados no passado sábado, o ex-capitão do F.C. Porto
pendurou as chuteiras.

Mozer no Inter Luanda-
Carlos Mozer, antigo interna-
cional brasileiro que representou
o Benfica, vai assumir o comando
técnico do Inter Luanda,
preenchendo a vaga deixada em
aberto há cerca de um mês pelo
português Romeu Silva.

Juventus já só tem um
ponto negativo -A Juventus
ficou com apenas um ponto
negativo dos 17 com que iniciou
a época na Série B, na se-
quência das penalizações que
sofreu no âmbito do chamado
«calciocaos».

«100 histórias do Sporting»
apresentado-«São histórias
do Sporting, arquivadas entre
1988 e 2005, enquanto trabalhei
para o clube.» Foi com estas
palavras que o jornalista
Fernando Correia, sócio 373 do
clube, apresentou o seu mais
recente livro, englobado nas
comemorações do centenário
do Sporting.

Marcelo (Fluminense) no
Real Madrid em Janeiro- O
Real Madrid está muito perto de
contratar o defesa lateral esquerdo
do Fluminense, Marcelo. Franco
Baldini, colaborador do director do
futebol do clube merengue, Pedja
Mijatovic, encontra-se no Brasil para
ultimar as negociações.

Del Neri de regresso a Verona-
Luigi del Neri, técnico que
passou pelo FC Porto, está de
regresso ao clube do seu
coração e onde conheceu dias
de maior sucesso, o Chievo
Verona, clube que demitiu esta
segunda-feira Giuseppe Pillon.

Artur Jorge, três épocas no
Creteil- O treinador português
Artur Jorge assinou esta segunda-
feira contrato válido por três
temporadas com o Creteil-
Lusitanos, equipa que milita na
segunda divisão do futebol francês.

Stephen Hunt reclama ino-
cência na lesão de Cech-
Stephen Hunt, jogador do Read-
ing que atirou com Petr Cech
para a mesa de operações com
uma fractura craniana, garante
que não teve intenção de
lesionar o guarda-redes do
Chelsea.

Liga de Honra
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