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Saddam condenado à morte por enforcamento
O supremo tribunal iraquiano

condenou Saddam Hussein à pena
de morte por enforcamento, por
crimes contra a humanidade. O ex-
presidente do Iraque foi consi-
derado culpado da morte de 148
camponeses xiitas em Doujail em
1982.

O meio irmão de Saddam, Barzan
Ibrahim al-Tikriti, também foi con-
denado à morte pelo mesmo crime,
assim como um ex-juiz que serviu
durante o regime do partido Baas,
Awad Hamed al-Bander. O ex-vice-
presidente do Iraque, Taha Yassin
Ramadan, foi sentenciado a prisão
perpétua e três outros membros do
Baas foram condenados a 15 anos de
prisão. Mohammed Azawi Ali, foi
absolvido por falta de provas.

A leitura da sentença não
decorreu de forma pacífica. Inicial-

mente, Saddam não se queria levan-
tar para ouvir o veredicto do juiz
Rauf Abdel Rahman. Teve de ser um
funcionário do tribunal a erguer o ex-
presidente iraquiano.

Depois, enquanto o juiz lia a sen-
tença, Saddam gritou: “Deus é gran-
de!”, “viva o Iraque! Viva o povo
iraquiano!” e “abaixo os traidores!”

Reacções diferentes
Após a leitura da sentença de

Saddam, as reacções de todo o
mundo não se fizeram esperar. A
Casa Branca congratulou-se com a
condenação à morte pronunciada
contra o antigo presidente iraquiano,
através do porta-voz da presidência
americana, Tony Snow. “Eis agora a
prova absoluta de que existe um
sistema judicial independente no
Iraque”, afirmou Snow. Já a Rússia

Cont. na pág. 2

Ribatejo e Algarve foram as regiões mais atingidas pelo mau tempo

Intempérie castigadora
Mais de uma centena de pessoas ficaram desalojadas na cidade de Tomar, em

consequência das cheias causadas pelo mau tempo do fim-de-semana. Este foi o caso mais
grave do conjunto de centenas de inundações que ocorreram em todo o território nacional,

com especial incidência no Ribatejo e
Algarve. Mas a Protecção Civil manteve
uma atenção especial aos distritos de
Castelo Branco e Guarda.

Em Tomar, o rio Nabão atingiu o nível
mais alto desde as grandes cheias de 1989.
Parte da zona da Levada, a área mais baixa
do centro histórico, e o Flecheiro foram
inundados durante a noite de sábado para
domingo, motivando a evacuação de cerca
de 150 pessoas que viviam num bairro

Cont. na pág. 2

Nelly Furtado, sorridente antes da sessão de
autógrafos e apresentação do seu CD em Lisboa
Nelly Furtado, sorridente antes da sessão de
autógrafos e apresentação do seu CD em Lisboa
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Efemérides

Pensamento da semana

8 de Novembro

Agenda comunitária

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana: Entrevistas  com: Henrique
Laranjo sobre os vinhos do Porto; Sylvio Martins, chefe de
redacção e infografista do Jornal “A Voz de Portugal”;
crónica musical, Tuna Académica de Braga.

10º Aniversário da
Banda de Nossa Sra. Dos Milagres
A Banda de Nossa Senhora dos Milagres celebra o seu 10º
aniversário, este sábado, 11 de Novembro, às 19h00, com
jantar animado pelo DJ Entre Nós. Informações ou reservas:
APES (514) 254-4647; Duarte Faria (514) 388-9152.

63 A.C. Cícero profere o seu primeiro discurso contra
Catilina, começando a destruir a conspiração contra as
instituições romanas.
1519. Hérnan Cortés conquistou o México, com a tomada
da capital e a captura de Montezuma, o último imperador
Azteca.
1620. As forças católicas do imperador alemão Fernando
II derrotaram as forças calvinistas dos Estados Gerais
checos, comandadas por Cristiano de Anhalt, na batalha da
Montanha Branca, no começo da Guerra dos Trinta Anos.
1656. Nascimento do astrónomo e matemático inglês
Edmund Halley (1656-1742), em Londres. Foi o primeiro
a observar o grande cometa de 1682, que recebeu o seu
nome, e prognosticou o seu reaparecimento em 1758. A
próxima aparição do cometa será em 2061.
1793. O Museu do Louvre abriu ao público, em Paris.
1864. Abraham Lincoln foi reeleito presidente dos
Estados Unidos da América.
1895. Os Raios-X foram descobertos pelo físico alemão
Wilhelm Conrad Rontgen, investigador da Universidade de
Wuerzburg na Alemanha.
1900. A escritora americana Margaret Mitchell (1900-
1949) nasceu em Atlanta na Geórgia. Escreveu o livro E
Tudo o Vento Levou, o único que publicou, tendo recebido
o Prémio Pulitzer de 1937.
1923. Tentativa de golpe de estado de Hitler em Munique,
com intenção de derrubar o governo do Estado da Baviera,
na Alemanha, que falhou.
1942. A Operação Torch teve início com o desembarque
de tropas americanas na Argélia controlada pelo regime
francês de Vichy. Foi a primeira operação americana no
teatro de guerra ocidental.
1960. John F. Kennedy foi eleito presidente dos Estados
Unidos da América.

A esperança se adquire. Chega-se à esperança através
da verdade, pagando o preço de repetidos esforços e
de uma longa paciência. Para encontrar a esperança
é necessário ir além do desespero. Quando chegamos
ao fim da noite, encontramos a aurora. (Georges
Bernanos)
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Lançamento

Site Web:
www.avozdeportugal.com

E-Mail:
jornal@avozdeportugal.com

Jantar e Baile - Dia do Sócio
O Sport Montreal e Benfica organiza o Dia do Sócio,  18 de
Novembro às 19h30, com jantar animado pelo conjunto
Eurobeat. Informações ou reservas: (514) 273-4389.

do seu livro
e Homenagem

Fernando André, irá ser recordado no próximo
sábado dia 18 de Novembro,  ocasião do
lançamento do seu livro Tão LONGE e Tão
PERTO...

A poesia, a música e o canto, preencherão um
sarau,que decorrerá no Salão Nobre, situado no
60 Rachel oeste, Montreal e cujo início está
previsto para as 20 horas.

Esta homenagem ao falecido Fernando André
pretende ser também um momento de
confraternização.

A entrada é livre. No final será servido um Porto
de Honra.

Festa do São Martinho
A Casa dos Açores do Quebeque festeja o Dia de S.
Martinho na sexta-feira, dia 10 de Novembro, às 19h30, no
229  Fleury O. Para mais informações,CAQ (514)388-4129.

Ex-presidente iraquiano é culpado de crimes contra a humanidade
Saddam condenado à morte por enforcamento

Cont. da pág. 1
mostrou-se bem menos optimista que os
EUA. Se Saddam for condenado, “isso terá
consequências catastróficas para o Iraque,

que se encontra já à beira da explosão”,
afirmou o presidente da comissão dos
Negócios Estrangeiros do Parlamento russo,
Konstantin Kossatchev.

Seja como for, os russos consideram
“pouco provável” que a condenação à morte
de Saddam seja concretizada. A Amnistia
Internacional  manifestou-se contra a
sentença. “A Amnistia Internacional está con-
tra a condenação.

Há muitos anos que temos vindo a
denunciar as atrocidades cometidas por
Saddam Hussein. No entanto, consideramos
que esta condenação não serve as vítimas e,
por isso, deveria ser feito um novo
julgamento”, disse à Lusa Cláudia Pedra,
porta-voz da ONG.

A UE pediu ao Iraque, em comunicado, que
não aplique a pena de morte. “A presidência
recorda a posição da UE contra a pena de
morte. A UE opõe-se à pena capital em todos
os casos e em todas as circunstâncias e apela
a que não seja aplicada no caso presente”,
declarou a presidência finlandesa da UE.

Ribatejo e Algarve foram as regiões mais atingidas pelo mau tempo

Intempérie castigadora Cont. da pág. 1

degradado, composto por barracas e habi-
tações precárias.

Por outro lado, no final da tarde de ontem,
as fortes chuvas tinham causado um total de
185 inundações, inúmeras quedas de árvores,
sete desabamentos de terras e o desmo-
ronamento de duas pontes, na Lourinhã e em
Ourique.

Estradas condicionadas
A Estrada Nacional 122 entre Beja e Mérto-

la foi cortada ao trânsito Domingo à tarde
próximo de Vale de Açor de Baixo, por causa
da chuva, disse fonte da Brigada de trânsito da
GNR. “A água está a passar por cima de uma
pequena ponte sobre uma ribeira, inundando
a estrada e impossibilitando a circulação de
veículos”, acrescentou a mesma fonte.

Mais a sul, o trânsito ficou condicionado na
EN 125, ao final da tarde de domingo, devido
às chuvas intensas que cairam no Algarve e
que fizeram transbordar a ribeira de Cacela
Velha, no concelho de Vila Real de Santo
António. As cidades de Faro e Tavira também
foram alvo de precipitação intensa e regis-
taram-se inundações pontuais. Os maiores
danos aconteceram no lugar das Gambelas
(Faro), numa zona perto da Universidade do
Algarve, e em Cabanas de Tavira.

A chuva intensa que caiu domingo de ma-
drugada isolou a localidade de Foz de Ribeiro
(Messines), onde vivem cerca de 100 pes-
soas. Durante todo o dia, os serviços de
protecção civil estiveram no terreno a limpar
a água e a desobstruir as vias de acesso.

No concelho de Silves, as águas inundaram
mais de uma dezena de casas devido às

ribeiras de Azilheira e Odelouca terem saído
dos leitos. Segundo a presidente da câmara
local, Isabel Soares, “existem povoações sem
electricidade e comunicações”, apesar de se
desenvolverem todos os esforços para repor
a normalidade. “A situação está muito com-
plicada”, sublinhou a autarca, acrescentando
que “carros e animais foram, igualmente,
arrastados pelas águas”.

Noite de S. Martinho na A.P.C.
Venha celebrar o São Martinho, num ambiente alegre e

familiar, sexta-feira dia 10 de Novembro, na A.P.C. 4170 St-
Urbain (514) 844-1774.
Duo Arregaita no Restaurante Solmar

O restaurante Solmar anuncia a contratação do duo
Arregaita, de Portugal, que virá terminar o Festival de
Outono, e que actuará todo o mês de Dezembro, para
animar as noites de terça-feira a domingo, festas,… Muita
animação, boa comida, bom tempo. (514) 861-4562.

Novo serviço oferecido...
Já podem nos enviar os seus comunicados através
do nosso site web www.avozdeportugal.com, na
secção Agenda Comunitária. Para incentivar a
utilização deste novo serviço, os comunicados
enviados pelo site web serão maiores e mais
completos, para vos ajudar a divulgar os seus
eventos comunitários.
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Revista dos AçoresBreves
EUA
Cinquenta e três por cento dos
americanos desejavam ver a
oposição democrata assumir o
controlo do Congresso nas
eleições de ontem, mostra uma
sondagem da revista “News-
week”. Para um terço dos
americanos a situação no Iraque
determinará o voto nas eleições
parlamentares.

ESPANHA
Um grupo fundamentalista
islâmico próximo da Al-Qaeda,
os Nadim Al Magrebi, está a
apelar na Internet à “libertação”
de Ceuta e Melilla, possessões
espanholas no Norte de África.

Alemanha deixa
Lisboa às escuras
Um corte de electricidade na
Alemanha originou vários
outros cortes de energia por
toda a Europa, incluindo Grande
Lisboa, no sábado à noite, por
volta das 21 horas. Uma rede
de alta tensão foi desligada
como medida de prevenção
para permitir a passagem de
um cruzeiro de grande porte.
No momento de se voltar a
ligar, registaram-se problemas
que, devido à interconexão
europeia das redes afectaram
milhões de lares. Em França
cinco milhões de habitantes
ficaram às escuras, além de
pessoas presas em eleva-
dores. Os cortes de energia
afectaram sobretudo as redes
de comboios tanto em França,
como na Bélgica, Espanha e
Noroeste de Itália.

CRIME
A PSP deteve, no sábado, um
homem de 39 anos na
sequência de uma desordem
na Alta de Lisboa, na zona das
Galinheiras, pelas 18h25 , em
que foram disparos tiros, que
não causaram quaisquer
vítimas.

LISBOA
A proposta de revisão do Plano
Director Municipal de Lisboa
estará disponível na internet,
este mês, permitindo visualizar
as futuras utilizações do solo.
A proposta de revisão do PDM
é distribuída a 10 de Novembro
aos vereadores e será discu-
tida na última reunião da câmara
municipal do mês de Janeiro.

POLÍTICA
O vereador socialista da
Câmara de Lisboa Nuno Gaio-
so Ribeiro afirmou sexta-feira
que vai manter-se no cargo,
apesar de a concelhia do PS o
ter “convidado” a demitir-se.

Cavaco quer que Portugal
seja ponte latina

O presidente da República, Cavaco Silva,
defendeu domingo passado que Portugal
deverá servir de ponte nas relações entre a
América Latina e a União Europeia, tendo

dado um passo nesse sentido ao candidatar-
se para organizar a Cimeira Ibero-Americana
de 2009. “Para ser credível, Portugal tem de
estar empenhado no processo de construção
da Comunidade Ibero-Americana. Por isso,
disponibilizou- se para organizar a cimeira de
2009”, declarou Cavaco Silva em conferência
de imprensa no final da reunião de chefes de

Estado e de Governo ibero-americanos.
Tendo ao seu lado o primeiro-ministro, José

Sócrates, Cavaco Silva frisou que Portugal
receberá a organização da cimeira de 2009,

“depois de assumir a presidência da União
Europeia e um ano depois de ter a presidência
da Comunidade de Países de Língua Portu-
guesa”. Para Cavaco, “Portugal e Espanha
têm especiais responsabilidades”, já que
poderão ajudar a resolver “tensões e confli-
tos” e procurar “pontos de interesse
comum”.

Portugal manteve, em 2006, a 26ª
posição no índice de corrupção da
“Transparency International”. Da lista
dos países menos corruptos, constam a
Finlândia, Islândia e a Nova Zelândia. No
final da classificação surge o Haiti, a
Guiné, o Iraque e o Myanmar.

O índice de percepções de corrupção da
“Transparency International”, divulgado esta
segunda-feira, atribuiu a Portugal 6,5 pontos
numa classificação de 10 pontos, ligeiramente
melhor do que os 6,6 pontos atribuídos em
2005, o que lhe permitiu manter a mesma
posição relativa que em 2005.

O índice, do qual constam 163 países, vai de
zero a 10 pontos, com zero a indicar elevados
níveis de corrupção e 10 a apontar para
baixos níveis de percepção da corrupção
(quanto menos pontos tiver, mais imagem de

ÍNDICE CORRUPÇÃO

Portugal mantém 26ª posição
corrupção tem o país).

No topo da lista encontra-se a Finlândia, a
Islândia e a Nova Zelândia, com 9,6 pontos,
enquanto no final da classificação surge o
Haiti, a Guiné, o Iraque e o Myanmar.

Portugal está à frente da Eslovénia (28º),
Hungria (41º) e Itália (45º), mas atrás da
Espanha (23º), da Alemanha (16º), da França
(18º) e dos EUA (20º).

Os dados sugerem que existe uma forte
correlação entre a corrupção e a pobreza, já
que quase três quartos dos países têm o
índice abaixo dos cinco pontos.

O Brasil, EUA, Cuba e Israel foram alguns
dos países onde se verificou uma
deterioração significativa da percepção da
corrupção, enquanto na Índia, na Turquia e no
Japão houve uma melhoria desse indicador.

Diário de Notícias (DN) e Jornal da Madeira (JM)
utilizam como imagem uma foto do jogo que opôs as
equipas alvi-negra e da capital do móvel, titulando,
respectivamente “Marítimo e Nacional sobem ao terceiro
lugar” e “Nacional goleo u (5-1) o Paços de Ferreira”.

Na manchete do DN pode ler-se “Mendes safa Cavaco
e trama Jardim”, uma matéria que aborda as afirmações do
líder nacional do PSD, Marques Mendes, na de slocação que
fez à Madeira no âmbito das jornadas entre deputados das
assembleias nacional e regional que terminaram sábado no
Funchal.

De acordo com este diário, o anúncio de que o grupo
parlamentar do PSD na Assembleia da República pedirá a
fiscalização preventiva da proposta de Lei d as Finanças
Regionais é “um presente envenenado” que só serve para
não compromet er o Presidente da República e que o PSD/M
considera “ineficaz o envio directo do diploma para o Tribu-
nal Constitucional”.

“Cumprir o Plano Director Municipal leva à perda de
clientes” é o tema do DN que remete leitores para uma
entrevista com o presidente da delegação da Madeira da
Ordem dos Arquitectos, Luís Vilhena.

“Zona Franca gerou poluição e precariedade” aponta
ainda em título esta publicação insular.

Quanto ao JM, no tema mais destacado da primeira
página salienta “Estado deve mais de 100 mil “euros” aos
advogados da Madeira que prestaram apoio judiciário,
tendo pago apenas o trabalho relativo às duas primeiras
semanas de Janeiro.

Revista da Madeira

Denúncia de que “traficantes de estupe facientes em
São Miguel estão a vender comprimidos de um
medicamento utilizado no tratamento da dependência de
heroína” fez manchete no Açoriano Oriental. Segundo o
matutino, o medicamento, denominado Subutex, pode ser
apenas adquirido mediante receita médica especial, no
entanto, verifica-se um mau uso deste fármaco, que é
comer-cializado na rua a preços que chegam a ser
superiores a doses de heroína e cocaína.

“JS chama a atenção de César para o emprego dos
chovens”, titula na sua edição o jornal Açoriano Oriental,
segundo o qual o líder da Juventude Socialista Açoriana,
Nuno Tomé, “está preocupado com futuro dos jovens que
chegam ao mundo do trabalho”.

A condenação de Saddam Hussein à morte por enfor-
camento é outro dos temas em grande destaque naquele
matutino micaelense, que publica uma fotografia do ex-
presidente do Iraque, “reagindo mal ao anuncia da sua
condenação”. O jornal puxa, também, para capa a
actividade sísmica na ilha de São Mi guel, que desde sexta-
feira está “ligeiramente acima do normal”, com eventos de
baixa magnitude.

O Diário Insular coloca em título principal a vitória da
equipa da Fonte do Bastardo frente ao Esmoriz, por 3 a 2,
num jogo da Divisão A1 de andebol.

No futebol, o jornal escreve que o Angrense “recu-
perou a liderança” da Série Açores, depois da vitória por 2
a 0 frente ao Santo António”. No basquetebol, aquele diário
da ilha Terceira noticia que o Boa Viagem derrotou por 88/
78, em Angra do Heroísmo, a formação do Algés. Já na
segunda divisão Série C de futebol, o Diário Insular dá
conta da vitória do Lusitânia por 2 a 0 frente ao Covilhã.
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Coordenado por Miguel Felix

Um monumento aos Valorosos
Um novo monumento em honra dos antigos combatentes

foi inaugurado, em Otava, em presença da governadora geral
Michaëlle Jean. Trata-se do monumento aos Valorosos, erigido
em memória de 14 homens e mulheres que se distinguiram
na história militar canadiana, das guerras coloniais do século
XVII até à Segunda Guerra mundial. O monumento foi
inaugurado na ocasião do início da semana dos antigos
combatentes. Visa recordar a grande influência que tiveram as
guerras sobre a evolução do país.

100 milhões para
armar os guardas fronteira

O governo federal aceitou armar os seus agentes transfron-
teiriços, mas será necessário gastar dinheiro. O ministro da
Segurança Pública, Stockwell Day, confirmou que a factura de
100 milhões de dólares para esse efeito, anunciado no último
orçamento federal, repetir-se-á mais nove anos.

Assassínios: Ligeiro
aumento em Montreal

O número de homicídios está a aumentar em Montreal, pela
primeira vez em cinco anos. O Serviço de polícia da Cidade de
Montreal (SPVM) atribui este aumento, parcialmente, aos
gangs de rua, mas afirma que a cidade vive na segurança. Este
ano, houve 38 assassinatos no território do SPVM até agora,
mais três do que em todo o ano 2005. A situação não preocupa
contudo o comandante da secção dos crimes essenciais do
SPVM, Richard Dupuis, dado que o ano passado foi o mais
calmo dos 35 últimos anos no plano dos homicídios.

Plano de avaliação das
casas em Laval ao aumento

Após os proprietários de Montreal, é agora a volta dos
proprietários de Laval se enriquecerem. O valor das
propriedades do município aumentou de 30% para 75% sobre
o novo papel de avaliação municipal. ”É uma boa notícia para os
cidadãos de Laval”, declara o presidente da Câmara Municipal
Gilles Vaillancourt.”O valor dos seus activos aumenta”.
Vaillancourt quer tranquilizar os seus cidadãos sobre o impacto
que este aumento do valor da sua residência terá sobre a sua
conta das taxas. Ele promete que o aumento de taxas
fundiárias não excederá a inflação.

50 anos de Capacetes azuis:
Uma contribuição do Canadá

Há 50 anos, uma resolução apresentada à O.N.U. pelo antigo
primeiro-ministro canadiano Lester B. Pearson dava
nascimento aos Capacetes azuis, força de manutenção da paz
das Nações Unidas.

O Sr. Pearson, que trabalhava então como ministro dos
Negócios externos, propôs esta solução para pôr termo à
violência na crise do Canal do Suez. Os soldados enviados à
região deviam servir de tampão entre os combatentes.

A crise apareceu em Julho de 1956 quando o presidente do
Egipto, Gamal Abdel Nasser, decidiu nacionalizar
unilateralmente o canal, uma via de navegação entre a Europa
e a Ásia, essencial para o comércio mundial. É uma sociedade
franco-britânica que era então proprietário a 96% do canal.  O
29 de Outubro seguinte, o Israel, a França e a Grã-Bretanha
atacaram o Egipto para retomar o controlo do canal.

Os primeiros Capacetes azuis, sob comando canadiano,
desembarcam a 24 de Novembro de 1956, e contavam nas
suas filas soldados do Canadá, do Brasil, da Colômbia, da Suécia,
da Dinamarca, da Finlândia e da Índia.

Desde 1956, os Capacetes azuis participaram em mais de 60
missões de paz. Alguns 750.000 soldados por toda a parte, dos
quais, 120.000 são Canadianos.

Lester B. Pearson foi primeiro-ministro do Canadá de 1963
a 1968.

Avenida Robert-Bourassa:
O projecto perde penacho

O presidente da Câmara Municipal de Montreal, Gérald
Tremblay, mantém a sua posição no processo da mudança de
nome da avenida do Parc em avenida Robert-Bourassa, apesar
da pressão popular que se intensifica. Um dos membros do
Conselho executivo, Helen Fotopoulos, voltou a trás, apoiando
agora os oponentes.

Presidente de  junta  de Freguesia  do Plateau Mont-Royal,
a Sra. Fotopoulos tinha apoiado o projecto, dado que é
membro do Comité executivo que chegou a esta decisão, mas
retirou o seu apoio ao projecto, afirmando ter sido abalada pelo
movimento de oposição. Afirma que os cidadãos aprovam a
ideia de prestar homenagem a Robert Bourassa.

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133
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Montréal H2W 1K5
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Peões de Montreal em perigo
Perto de 4000 peões são

vítimas de um acidente de
estrada anualmente no Que-
beque. A metade destes aci-
dentes ocorre em Montreal, e
escalam em flecha nos outros
lugares desde há cinco anos. A
divisão da estrada entre os
automobilistas e os peões é
difícil e vários utentes fazem
pouco caso dos códigos da
segurança rodoviária. Os
peões são artesões da sua
própria desgraça em 47% dos

casos, de acordo com Sophia Provost, conselheira da divisão
da segurança rodoviária e da circulação ao Serviço de polícia da
Cidade de Montreal (SPVM). Não respeitando a lei, põem a
sua vida em perigo.

Violou menina em
directo pela internet

É mais um caso de arrepiar. Um homem de 34 anos
foi detido na região de Toronto depois de ter transmitido
em directo pela internet imagens suas a violar uma
menina.

A detenção ocorreu a 29 de Outubro, mas só agora foi
divulgada pela Polícia, que recorreu a um agente infiltrado para
conseguir chegar ao criminoso. O homem, cuja identidade não
foi revelada, para proteger a menor, estava a ser investigado
desde Janeiro, quando enviou a um agente uma série de
fotografias pornográficas com a menina. Em Outubro, voltou
a enviar pornografia infantil, via internet, ao mesmo agente. Paul
Krawczyk, detective da Polícia de Toronto, qualificou as
imagens de “nauseabundas” e afirmou que sentiu “vontade de
vomitar”. Krawczyk integra a Unidade de Crimes Sexuais, que
criou em parceria com a Microsoft um sofisticado programa
informático para localizar pedófilos na ‘net’.

Trata-se do primeiro caso em que a Polícia canadiana detém
uma pessoa por transmissão em directo da violação de uma
menor. A Polícia conseguiu rastrear a origem das imagens
poucos minutos após o início da emissão e, duas horas depois,
deteve o indivíduo em sua casa, onde ainda se encontrava a
menina. Em Maio, a Unidade de Crimes Sexuais de Toronto
desmantelou uma rede de pedofilia cujos membros são
acusados de abusar sexualmente de crianças entre os 12
meses e os três anos.

Sentimento comunitário
Teve lugar no passado dia 5 de Novembro a celebração da

Santa Missa, pelo senhor Padre José Arruda, em memória da
Anastasia de Sousa, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima de
Laval, na presença de seus pais, irmã e irmão e seus avós, e
muitos membros da nossa comunidade de Laval, que
encheram a Igreja e vieram apresentar pessoalmente as
condolências à família De Sousa.  A  venda das pulseirinhas foi
um sucesso! Tudo foi vendido e a comunidade Portuguesa de
Laval soube contribuir bem para a Fundação do Colégio
Dawson em nome da Nossa Anastasia.

No próximo domingo, dia 12 de Novembro, a mesma
celebração da Santa Missa, pelo senhor Padre José Maria
Cardoso, em memória da Anastasia, terá lugar em Montreal na
Igreja da Missão de Santa Cruz, às 10 horas da manhã.

Estamos certos que a comunidade de Montreal vai estar
presente também para poder mostrar a sua simpatia à família
e contribuir para a Fundação do Colégio Dawson.

Um muito obrigado a todos
Francisco Salvador
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Ó tempo volta para trás
Recordar o que fomos e o que fizemos na

nossa infância, na adolescência e na velhice,
dos avanços e recuos ao longo da vida, des-
tinos moldados por circunstâncias de acon-
tecimentos. Uns porque nunca lhes foi dada
a oportunidade de fazer aquilo que gostariam
e outros por decisão própria optaram por
seguir caminhos que nem sempre foram os
melhores.

Ó tempo volta para trás. Quantos de nós,
sentindo as marcas que a vida nos vai talhando
no rosto, já repetiu a frase: “ai quem me dera
voltar a trás”.  Ou porque sentimos o peso dos
anos ou, porque algo que gostaríamos de
fazer diferente se pudéssemos recuar no
tempo. Mas para ontem não há estrada. E,
então, tentamos esquecer, o que nem sem-
pre é possível, o que menos de bom fizemos.
Seguimos em frente. Tentamos aprender
pelos erros do passado. E assim vamos cre-
scendo na vida. Aos empurrões e aos sola-
vancos procurando o caminho certo.

Um dia, ainda crianças, o mundo miserável
onde vivíamos, fez de nós adultos antes do
tempo. Em vez de frequentarmos a escola
fomos obrigados a ajudar os pais nas tarefas
da lavoura. Mais tarde veio a oportunidade de
emigrar e lá fomos nós à procurar do ganha-
pão num mundo desconhecido. Para trás
deixamos o lugarejo esquecido nos confins
da serra. Apenas lá ficaram os velhos enter-
rados na miséria.

No dia da partida a despedida foi dolorosa.
Os pais choraram e os vizinhos emocionados
também nos abraçaram desejando-nos boa
sorte. Nesse tempo as auto-estradas eram
apenas um sonho dos portugueses. A via-
gem de camioneta até à capital, para to-
marmos o avião da CP Air, pareceu-nos uma
eternidade. A viagem aérea correu muito

bem – graças ao bom serviço da Canadian
Pacific Airlines que durante o tempo que fez
as ligações entre Portugal e o Canadá sempre
o fez com esmero e profissionalismo.

Chegamos a este grande País que é o
Canadá. Não vou agora aborrecer o leitor com
detalhes dos nossos primeiros dias, semanas
e meses (para alguns foram anos) da nossa
adaptação. Outros, com mais conhecimentos
do que eu já escreveram sobre esse tema.
Em síntese, por muito bem que tenhamos
sido recebidos, houve muitos compatriotas
que choraram sangue e água nos primeiros
tempos tendo passado por grandes difi-
culdades.

Cada um tomou o seu rumo: uns foram para
a agricultura, outros para a construção, outros
foram parar às Sept Iles e houve muitos que
decidiram tentar a sua sorte nos caminhos de
ferro (CNR), hoje Via Rail, e depois houve os
que se aventuraram no corte de madeiras
onde a maioria foram parar às florestas da
província de Ontário.

Agora, velhos e trôpegos, sem alento e
coxeando, alguns regressam à Terra Mãe na
esperança de se sentirem, como antes -
“filhos da terra”. E, saudosamente, mani-
festam o desejo de: “Ó tempo volta para trás”.
Debalde. Porque, na maioria dos casos, isso
não acontece. Não são vistos da mesma
maneira como antes de emigrar – agora são
alcunhados como “emigrantes”. E isso fere
os mais sensíveis que se sentem rejeitados.
Daí que muitos, desabafando, acusam os que
nunca saíram do país de não compreen-
derem os que foram por esse mundo fora à
procura de uma vida melhor e comer do pão
que o diabo amassou enquanto eles ficaram
por cá, muitos deles na boa vai ela!

Xeque ao líder
O primeiro-ministro de Portugal pode fazer

de conta que não sabe da violação da lei do
financiamento dos partidos políticos, da
suspeita de parcialidade na escolha de uma
consultora ligada ao ministro Mário Lino para
dar um parecer sobre as SCUT’s e da acu-
sação de manipulação na estação de televisão
pública.

Até pode ignorar, enquanto a «Operação
Furacão» continua no limbo das peritagens, as
buscas policiais ao terceiro maior banco
português (Banco Espírito Santo) em Es-
panha.

No limite, mas mesmo no limite, a poucos
dias do início de mais um congresso do Partido
Socialista, até pode evitar os jornalistas para
não ter que comentar que um pequeno par-
tido, como o PND, elegeu o combate à
corrupção como a principal bandeira.

Confortado pela maioria absoluta na Assem-
bleia da República, José Sócrates ainda pode
exibir um grande sorriso durante a apre-
sentação do Orçamento de Estado para 2007,
mas a partir de quinta-feira o chefe do Exe-
cutivo deverá ter razões para ficar preo-
cupado.

Nos próximos dias 9 e 10 de Novembro, - e
independentemente da habitual guerra de
números entre sindicatos e o Executivo -, o
primeiro-ministro vai ter de enfrentar uma
greve geral, a primeira amostra da verdadeira
dimensão da contestação.

Na semana em que a CGTP e a UGT avan-
çam para um protesto conjunto de dois dias,
os números favoráveis das sondagens e dos
estudos de opinião passam para segundo
plano. Tal e qual como os auto-elogios despu-
dorados publicados nas revistas estrangeiras
à custa dos cofres do Estado.

Por mais jantares, anúncios e acções de
propaganda, à custa dos contribuintes, che-
gou a hora de Sócrates enfrentar o protesto
popular.

O governo pode esgrimir a firmeza e a
inabalável convicção de que o país está no bom
caminho, mas começa a tardar a apresentação
de resultados no dia-a-dia dos portugueses.

Felizmente, enquanto não é aprovada a nova
lei da rolha para a Comunicação Social, o filme
da semana vai passar pelas reportagens dos
jornais, rádios e televisões, que ainda têm
autor e liberdade para informar.

Iraque e MST: Os abusos da
liberdade da expressão

Paulo Querido

Em planos distintos, a liberdade de expres-
são saiu maltratada no Iraque, onde soldados
são pressionados para fecharem os seus
blogues, e em Portugal, onde Miguel Sousa
Tavares reage com excesso de legítima
defesa aos abusadores anónimos.

Os milblogs – blogues editados por militares
– têm sido importantes para acompanhar o dia
a dia no Iraque ocupado pelos soldados
americanos e europeus. Uma vez que o
número de repórteres a acompanhar uni-
dades militares no terreno desceu de 770 no
auge do conflito para nove hoje em dia (fonte:
Editor and Publisher), os milblogs oferecem
um dos derradeiros testemunhos directos da
guerra no Iraque do ponto de vista dos
soldados da linha da frente.

A peça de Xeni Jardin na Wired releva o que
já se esperava: o aparelho militar decidiu
controlar a informação prestada a partir do
teatro de operações. Os soldados-bloggers
são pressionados e a alternativa a encerrar o
blogue é passar cada post pelo olhar atento do
seu comandante antes de o publicar. Rigo-
rosamente normal: a informação em tempo de
guerra é censurada ou pelo menos altamente
filtrada, ao ponto da manipulação (os mass
media são considerados também como uma
arma pelos exércitos). O que é inesperado é
o timing: porquê só agora quando desde 2003
há blogues no Iraque? Foi aliás através de
alguns deles que parte do público e Imprensa
nos dois lados do Atlântico seguiu os aconte-
cimentos enquanto as equipas de reportagem
ainda negociavam vistos no início das hosti-
lidades. Um deles, Where is Raed? tornou-se
mundialmente famoso (é um blogue comum
e editado por um iraquiano, não um milblog
americano) e o seu arquivo está gravado na
web.

Enquanto no Iraque a liberdade de expres-
são sai apenas expectavelmente maltratada,
em Portugal a semana que passou ficou
marcada pelo abuso desse direito fundamen-
tal. Eu diria repetido abuso. Primeiro, num
blogue anónimo fez-se uma “denúncia” de um
alegado plágio por parte do jornalista e escritor
Miguel Sousa Tavares. Quando a borrasca
tomou grandes proporções o blogue mis-

teriosamente levou sumiço e no mesmo
endereço surgiu outro, de elogio promocional
a Equador, o livro em causa. Como se isto não
bastasse, recorrendo ao arquivo digital al-
guém fez ressurgir num terceiro blogue os
maledicentes conteúdos do primeiro. E
finalmente o autor desancou forte e feio na
“blogosfera”, uma entidade abstracta e
perigosa, povoada por seres misteriosos com
agendas maléficas, tudo muito pouco
recomendável.

O anonimato é um garante da liberdade de
expressão. O seu uso para promover boatos,
ajustes de contas e assassinatos de carácter é
condenável não apenas nos planos moral, ético
e social, como em tribunal (e mesmo através
de pauladas, admito). O abuso dos anónimos
agressores de MST prejudicou também, e em
grande medida, a actividade editorial em rede
– um local privilegiado para o exercício da
cidadania e o reforço da opinião pública digna.
Veja-se aliás a reacção de MST, que “condena”
à mesma pena alguns milhares de bloggers
sem cuidar de quantos destes têm contribuído
para tornar a cidadania política em Portugal um
pouco mais liberta da tutela de partidos e
media.

Mas a reacção configura, também ela, um
abuso de expressão. O excesso de legítima
defesa é punível. Seria interessante de seguir
uma acusação por parte da “blogosfera”
agredida por Sousa Tavares e como tal
queixosa. Pessoalmente gostava de ver se o
juiz estabelecia o Expresso e o conjunto de
jornais onde MST se defendeu como um
“meio mais gravoso” que os blogues onde foi
agredido: «há excesso, objectivamente, se foi
utilizado um meio mais gravoso, havendo à
disposição meios menos gravosos»,
interpreta o jurista Jorge Godinho neste artigo
de 1993.

MST não usou um blogue para reagir a um
blogue. Usou a artilharia pesada, tudo o que
encontrou. Do meu ponto de vista, foi uma
defesa inteligente. Só não gosto de ver
combater um abuso com outro.
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Previsões Astrotarologia por Dra. Maria Helena
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: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Esforce-se por ser mais auto-crítico.
Saúde: Poderão surgir alguns problemas de saúde.
Dinheiro : Boas influências financeiras.

Número da Sorte: 30
Números da Semana: 13, 8, 1, 2, 22, 5

Carta da Semana: O Sol, que significa Protecção e
Germinação.
Amor: Reflicta acerca das pessoas e das situações a que dá valor.
Saúde : Alivie as suas tensões.

Dinheiro : Limite os gastos supérfluos.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 7, 5, 45, 44, 10, 9

Carta da Semana: 4 de Paus, que significa Ocasião
Inesperada.
Amor : Aparecimento de uma paixão repentina.
Saúde : Andará mais enervado que o habitual.

Dinheiro : Possibilidade de algumas alterações profissionais.
Número da Sorte: 26
Números da Semana: 2, 1, 6, 33, 45, 49

Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor : Conseguirá encontrar o lado positivo de cada
acontecimento que ocorra esta semana.
Saúde: Mantenha-se em forma.

Dinheiro: A sua intuição será de grande ajuda num assunto profissional.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 25, 36, 14, 7, 8, 41

Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Reflicta sobre a forma como se relaciona com os seus
familiares.

Saúde: Tenha atenção ao seu ritmo acelerado de trabalho.
Dinheiro: Um problema na sua conta bancária irá provocar-lhe grandes
preocupações.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 1, 9, 8, 11, 10, 4

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor : Mais vale estar sozinho do que acompanhado por
pessoas que não conhece.

Saúde: O dia de hoje ficará marcado de alguma maneira por uma forte
sensação de bem-estar.
Dinheiro: Rentabilize melhor o seu orçamento.
Número da Sorte: 32
Números da Semana: 6, 36, 33, 2, 25, 21

Carta da Semana:  Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: O amor surgirá de forma quase imperceptível.
Saúde : Não se deixe abater por uma pequena constipação.

Dinheiro : Confie nas suas potencialidades.
Número da Sorte:  37
Números da Semana: 2, 28, 17, 14, 19, 10

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Não fique preso a um amor do passado.
Saúde: Aposte na vida saudável.
Dinheiro : É possível que venha a ter um pequeno

desentendimento com o seu gerente de conta.
Número da Sorte:  39
Números da Semana: 1, 28, 17, 18, 10, 5

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito.
Amor : Distraia-se com os seus amigos.
Saúde : Estabilizada.

Dinheiro: Trabalhe pacientemente para alcançar os seus objectivos.
Número da Sorte:  50
Números da Semana: 10, 20, 30, 14, 45, 47

Carta da Semana: 8 de Copas, que signif ica
Concretização, Felicidade.
Amor: Mantenha o optimismo e a boa disposição.
Saúde : Poderá ter alguns problemas de estômago.

Dinheiro: Seja persistente. Não desista dos seus objectivos.
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 7, 10, 2, 25, 11, 13

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor : A sua família anda a ressentir-se da sua falta de
paciência.

Saúde : Cuide da sua alimentação.
Dinheiro: Possível perda de dinheiro.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 1, 8, 20, 4, 11, 9

Carta da Semana:  Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor: Controle os ciúmes para não perder aquilo que tem.
Saúde : Reflicta profundamente sobre a sua vida interior e

psíquica.
Dinheiro: Semana favorável ao pequeno e médio investimento.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 8, 2,  4, 14, 11, 18

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
conteudo@mariahelena.tv
Consulte o Site www.mariahelena.tv e obtenha mais informações.

Cidade de Beja
A fundação de Beja atribui-se aos Celtas, 400 anos

antes de Cristo. Diz-se que esteve sob o domínio dos
Cartagineses, mas o que não oferece dúvidas é que os
romanos a dominaram durante muitos anos, sendo
então Beja uma cidade importantíssima. Chamava-se
Pax Julia e foi assim denominada para comemorar a
pacificação da Lusitânia.

Em 48 a.C. cessara a longa e próspera resistência dos
lusitanos e Júlio César celebrara pazes, concedendo regalias
e direitos. Nas diferentes fases do domínio romano Beja teve
sempre lugar eminente: gozou do direito itálico, foi sede dum
convento jurídico e duma das quatro chancelarias criadas pelo
imperador Augusto na Lusitânia. Na organização de Augusto
(24 a.C.) e na de Tito (ano 75) Beja figura como das principais
cidades da Lusitânia. Augusto mudou-lhe o nome para Pax
Augusta, o que não prevaleceu.

Com a queda do império romano, passou Beja para o poder
dos Suevos e depois dos Godos, que nela instituíram uma sede
episcopal, sendo seu primeiro bispos Santo Aprigío.

Diz-se haver-lhe sucedido Palmacio que no ano 589 esteve
no III Concílio de Toledo. Segue-se Modario e Deodato, que
assistiu ao VIII Concílio de Toledo em 653. O sucessor deste
foi João, prelado ilustríssimo. Nenhum outro bispo governou
a diocese até à queda da monarquia visigótica.

Do séc. VIII ao séc. XII teve Beja uma agitada história.
Conquistada pelos Mouros em 715, foi tomada por Afonso I,
rei de Leão e das Astúrias, e três anos depois por Fruela I, rei
de Oviedo, que teve de a ceder a Abd-el-Raman em 760. Ficou
depois em poder dos sarracenos durante século e meio.
Ordonho II reconquistou-a em 910 ou 914, mas em 985
Almansor tomou-a novamente.

Em 1037, Fernando, “o Magno”, de Leão, possuiu-a por
algum tempo e em 1155 foi tomada por D. Afonso Henri-

ques, que a perdeu novamente, vindo a cair definitivamente
em poder dos cristãos no ano de 1162, conquistada por um
grupo de burgueses capitaneados por Fernão Gonçalves. Em
1179 tentaram os Mouros ainda recuperar a povoação mas
foram repelidos por Sancho I, num combate em que perdeu a
vida Gonçalo Mendes da Maia, “O Lidador” (Encontra-se, no
Jardim Público, um painel de azulejos ilustrando a queda do
famoso guerreiro perante os Mouros) com, segundo reza a
história, 95 anos de idade.

Não admira que depois de tantas lutas e combates que pela
sua posse se realizaram, Beja, chegasse ao séc. XIII
completamente arrasada e destruída. D. Afonso III repovoou
a vila e dotou-a com obras de defesa cuja construção se
prolongou pelos reinados seguintes. A diocese de Beja, que
durante o domínio sarraceno passara para Badajoz, só no
reinado de D. José foi restaurada, sendo seu primeiro bispo D.
Frei Manuel do Cenáculo. D. Afonso V criou o ducado de Beja
a favor de seu irmão, o infante D. Fernando, e D. João II
concedeu o mesmo título a seu primo D. Manuel, depois de
rei. Desde o reinado de D. Manuel, foram duques de Beja os
filhos segundos dos reis, até D. Pedro IV, que fez duque do
Porto o filho segundo, e duque de Beja o filho terceiro.

Muitos poucos vestígios existem, em Beja, que recordem o
tempo do domínio romano. A fúria de destruição das guerras

e dos homens levaram quase tudo o que atestava a grandeza
da antiga Pax Julia. No entanto encontram-se ainda os restos
dum aqueduto romano junto da igreja do Pé da Cruz e no
museu arqueológico, cipos, inscrições, objectos de cerâmica,
sepulturas, esculturas, etc. Tem o castelo de construção
romana, reconstruído por várias vezes, nomeadamente no
reinado de D. Afonso IIII, D. Dinis e D. Fernando. Tinha 4
torres, 5 portas e 2 postigos, que ainda existiam no fim do séc.
XVIII, e de que hoje restam alguns trechos mutilados. No
castelo, que é um monumento nacional, destaca-se a Torre de
Menagem foi edificada por D. Dinis em 1310 e possui uma
coroa de ameias piramidais. Tem três andares e cada um uma
sala de abóbada artezoada. Do seu ponto mais alto goza-se de
um panorama extraordinariamente belo, até aos limites do
horizonte.

Beja teve foral dado por Afonso III em 1254, confirmado por
D. Dinis em 1291. Foi elevada à categoria de cidade em 1517.
D. Manuel chegou a organizar o processo para o foral novo,
que não chegou a ser dado.

A Cidade de Béja, situada quasi no meio do Alentejo, ergue-
se sobranceira em uma eminência; dominando vastas
planicies, que de todos os lados a rodeiam, e offerecem ao
espectador as mais graciosas perspectivas, as mais férteis e
ricas campinas.

Torre de Menagem
Ao Castelo de Beja e à sua torre estão

ligados alguns acontecimentos onde a
história e a tradição se confundem,
criando à sua volta uma auréola de fan-

tasia e lenda.É a figura heróica do
Lidador Gonçalo Mendes da Maia,
lutando contra os mouros e mor-

rendo no campo de batalha, depois de
ter ferido mortalmente o rei mouro
Almoliamar.É o linchamento pelo
povo fiel ao Mestre, do Almirante
Lançarote Pessanha, na torre onde se
encontrava preso, na sequência dos
conturbados acontecimentos da Revo-
lução de 1338-85. É enfim o episódio
passado já no reinado de D. João II, em
que dois nobres que atentaram contra

a vida do “Príncipe Perfeito”, foram presos na Torre de
Menagem, onde aguardavam a sentença de morte; e houve
alguém que lhes fez chegar peles de carneiro, cordas e paus,
com o que fizeram umas asas e se atiraram do eirado da torre.
Um deles morreu na queda, mas o outro apesar de ter partido
uma perna, conseguiu com a ajuda de companheiros, fugir para
Espanha... Segundo a tradição e alguns escritos coevos, terá
sido D. Dinis que a mandou construir, sofrendo posteriormente
algumas modificações nos reinados de D. Fernando e D. João
I.
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Homenagem a Firmino Teixeira
Elisa Rodrigues

   Foi assim que foi
“nomeada” esta noite
de fados do 4 de No-
vembro de 2006 rea-
lizada na Associação
Portuguesa do Canadá.

    Quem era Firmino
Teixeira? Quem não

conhecia Firmino Teixeira? Firmino foi um
grande amante de fado e guitarradas. Firmino
foi um guitarrista da nossa comunidade, que
não deixava passar uma oportunidade para
fazer trinar a sua guitarra, sempre pronto para
tocar aqui e acolá, mesmo nos momentos
mais difíceis da sua vida, ( na grande luta da
doença ) sempre que podia refugiava-se na

sua guitarra e “fugia” para o “fado”.
Vivia de tal maneira o trinar da sua guitarra

que muitas vezes perdia-se no tempo. Tocava
com toda a sua paixão para a nossa comu-
nidade.

Estas são entre outras a razão para que a sua
imagem e a sua memória fiquem sempre
vivas no coração e na saudade da nossa
comunidade.

A “homenagem a Firmino” foi concretizada
devido  ao grande empenho e boa vontade de
alguns amigos, especialmente de Victor
Vilela.

A locução esteve a cargo de Francisco Salva-
dor que tentou e conseguiu realizar uma noite
bem diferente, tapando um pouco a melan-
colia e tristeza da noite, com algumas frases
bem típicas e engraçadas (empenho bem
realizado).

Foi passado um filme com algumas passa-
gens de noites de fado de Firmino Teixeira, a

Grémio LiterárioGrémio LiterárioGrémio LiterárioGrémio LiterárioGrémio Literário
de Língua Portuguesade Língua Portuguesade Língua Portuguesade Língua Portuguesade Língua Portuguesa

A Associação Cultural “ The Portuguese
Language Writers of Canada - Cultural Asso-
ciation”, também designada por Grémio
Literário de Língua Portuguesa  foi fundada
no dia 7 de Dezembro de 2004, como orga-
nização sem fins lucrativos com o fim de
expandir e valorizar a Língua  Portuguesa no
Canadá, de costa a costa.

Os seus sócios/membros podem ser
escritores, professores, jornalistas, articulistas
da comunicação escrita (jornais, revistas...), ou
electrónica (rádio, televisão...), artistas e todos
quantos se interessem pela Língua Portu-
guesa, que residam no Canadá, vindos de
qualquer país de expressão Portuguesa ou
das ex-colónias Portuguesas (Goa, Brasil,
Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé
e Príncipe, Guiné Bissau, Macau, Timor,
Damão, Diu) e ainda dos que têm interesse
em estudar e divulgar a Língua Portuguesa.

Os sócios fundadores são:
Prof. Óscar Francisco Conceição Monteiro

Ricardo Bruton de Castro Lopo
Prof. Dr. José Carlos Teixeira
Prof. Dr. Manuel Alves Louro
De entre outros destacam-se os seguintes

objectivos do Grémio:
-Divulgar a Língua Portuguesa e o trabalho

de escritores da Língua Portuguesa como
parte do mosaico da herança multicultural do
Canadá;

-Orientar e apoiar financeiramente os
escritores da Língua Portuguesa no Canadá;

-Atribuir prémios aos escritores de Língua

Portuguesa no Canadá;
-Atribuir bolsas de estudo e prémios aos

estudantes da Língua Portuguesa no Canadá;
-Estabelecer uma biblioteca de Literatura

Portuguesa;
-Organizar encontros, colóquios, palestras,

conferências, seminários tertúlias, círculos de
estudo;

-Publicar revistas, jornais ou outros docu-
mentos de interesse para promover Escri-
tores da Língua Portuguesa no Canadá e a
Literatura Portuguesa;

-Promover intercâmbio com associações e
organismos nacionais e estrangeiros;

-Colaborar com as entidades ou grupos a
quem competem objectivos idênticos ou que
se dediquem à investigação e recolha da
escrita portuguesa.

-Promover e apoiar a difusão da Língua
portuguesa pelas comunidades Portuguesas

espalhadas pelo mundo.
-Conferir aos sócios que prestarem

relevantes serviços ao Grémio, um certificado
de mérito.

O sucesso desta organização depende da
participação de todos, por isso convidamos
todas as pessoas a juntarem-nos, tornando-se
sócios do Grémio. Os nossos contactos são os
seguintes:

Óscar Monteiro, e-mail:
omonteiro©sympatico.ca
José Carlos Teixeira, e-mail:
carlos.teixeira@ubc.ca

Parabéns aos pais, Nelson e Cynthia Vallacorba.

tocar a sua guitarra ( elaborado por Victor
Vilela).

Estavam presentes, a família  Anabela de
Sousa,( viúva de Firmino ) os dois filhos do
homenageado Karl e Sérgio Teixeira (Ana) e
os netos Sabrina e Samuel Rodrigues-
Teixeira, muitos amigos e companheiros do
fado (esperava por mais) dos quais, alguns
participaram, assim como José da Conceição
declamando um dos seus poemas, outros,
interpretando dois fados: António Louro, Eva
Pacheco, Cristina Rodrigues, Victor Vilela,
Júlio Félix, José Gil, Fátima Marote, Francisco
Fernandes, Paulo Gomes, Carlos Rodrigues,
à guitarra Manuel Travassos e à viola Francisco
Valadas. Um gesto muito bonito de todos.

O jantar foi confeccionado por Henrique
Laranjo, proprietário do restaurante, “Chez le
Portugais” o qual estava tudo muito bom ( Uma
das delicias da noite).

Em memória de Firmino, Francisco Salva-
dor e Victor Vilela, entregaram a Anabela uma
placa e um ramo de flores em nome de alguns
amigos. Anabela por sua vez agradeceu em
seu nome e em nome de Karl e de Sérgio

Teixeira, com muita emoção, a todos os
amigos e presentes, em especial ao Victor
Vilela que depois da partida de Firmino
sempre lhe falou desta “ Homenagem”.

Em meu nome e do jornal A Voz de Portu-
gal desejamos continuação de muita coragem
e força à família, pois Firmino também deixou
muita saudade à comunidade, é verdade, mas,
relembrar em sua memória ainda terá dei-
xado mais saudade. Descansa em paz pois,
serás sempre lembrado, principalmente
neste mundo do “fado”.
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Na Filarmónica Portuguesa de Montreal
Músicos distinguidos com jantar/dançante

António Vallacorba

Os músicos da Filar-
mónica Portuguesa de
Montreal (FPM), pre-
sentemente dirigida por
João Balança, foram alvo
de uma festa em sua

honra, sábado passado, na sede desta colec-
tividade recreativa, naquilo que vem sendo
habitual chamar de “jantar dos músicos”.

A sala, bem decorada, esteve cheia e o
ambiente foi muito bom, especialmente em
termos de grande participação da juventude
que integra esta que é a mais antiga filar-
mónica comunitária, fundada em 1972.

Outrossim, elogios vão também para o
excelente jantar, à base de “steak” grelhado,
da confecção de José de Freitas e de Manuel
Viveiros, naquilo que constituiu uma oferta do
casal Ildeberto e Graça Silva, presentes na
sala.

João Balança, no uso das suas breves pala-
vras de saudação e de boas-vindas aos mú-
sicos, familiares e demais convidados, apro-
veitou ainda o ensejo para agradecer o gesto
assaz louvável do Ildeberto e da Graça.

Ildeberto Silva – lembramos -, para além de
ser especializado na cobertura de tectos
habitacionais e industriais é, também, pre-
sidente do Convívio dos Naturais do Concelho
da Ribeira Grande.

A pedido do cronista, Anacleto Raposo,
desde há muito ligado à FPM, dedicou-lhe a
seguinte quadra, num dos seus muitos e
habituais momentos de inspiração como
repentista:

Eu quero saudar
Os músicos da filarmónica
Porque sabem tocar
De forma hábil e eufórica
No demais, o serão decorreu com muita

alegria, bom espírito de divertimento e de
confraternização, com baile bastante concor-
rido e animado pela discoteca da casa.

A FPM parece ter o futuro assegurado em
termos de músicos, graças ao elevado nú-
mero de jovens que nela tocam e como
resultado muito encorajador da sua presente
escola de música, não só mantendo ocupados
esses jovens, mas sobretudo contribuindo
para a formação geral dele e delas.

Entretanto, lembramos que a FPM, a qual

muito se distinguiu recentemente com a
realização da festa em honra de Santa Cecilia,
padroeira dos músicos, é dirigida por João
Balança, presidente; Norberto Tavares, vice-
presidente; João Andrade, tesoureiro;

Leonardo Ribeiro, secretário; Manuel Melo,
José Duarte, Wilson Raposo e Tony Silva,
todos directores; e, na parte artística, Victor
Parreira, maestro, e João Bulhões, contra-
mestre.
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

10

Anedotas do Joãozinho

Assinale a opção correcta:

cinto ou sinto?

Resposta da semana passada: Desnecessário.

Sabe o que quer dizer loquaz ?

a- Estou tão cansado que nem _________as pernas.

b- Esse _________vermelho fica-te muito bem.

Falador
Calado
Fechado

Resposta da advinha da semana passada: O ovo

Como se chama o homemComo se chama o homemComo se chama o homemComo se chama o homemComo se chama o homem
que ao recuarque ao recuarque ao recuarque ao recuarque ao recuar faz luar?faz luar?faz luar?faz luar?faz luar?

Estavam os peixes a conversar acerca da origem dos seus
nomes.
Então diz o Carapau:
- S.Pedro deu o nome a todos os outros peixes e já não tinha
nome para me dar a mim. Estava a olhar para um pau, e
chamou-me carapau. Já viram se ele estava a olhar para um
alho o nome que eu tinha hoje?
- Eu sei que é pura formalidade, senhor, mas vim aqui
especialmente para pedir a mão de sua filha em casamento.
- Mas quem é que lhe disse que é pura formalidade ?-
indignou-se o pai da rapariga.
- O Ginecologista da sua filha, senhor.
P: Depois do jogo com o Benfica sabem como é que se
chama agora o Celta de Vigo? R: Sieta de Vigo.

Um casal tem uma briga por causa de problemas
financeiros.
- Se não fosse pelo meu dinheiro - explode o marido, a certa
altura da discussão- esta casa não estaria aqui!
- Se não fosse pelo seu dinheiro - responde a mulher,
batendo no peito - eu não estaria aqui!
No táxi, diz o cliente:
- Por favor, vá mais devagar! É que eu tenho medo destas curvas.
Diz o taxista: - Faça o mesmo que eu. Feche os olhos.

Duas amigas íam a conversar quando de repente uma diz
para a outra:
- Olha lá não queres ir ao cemitério?
- Eu não, nem morta!

Roman Polanski em
RUSH HOUR 3

O realizador de O PIANISTA vai assumir um papel de
interpretação no novo filme de Brett Ratner.

Em RUSH HOUR 3, Roman Polanski vai passar, uma
vez mais, para o outro lado da camera e vai interpretar um
agente de autoridade que incomoda Chris Tucker e
Jackie Chan durante o seu combate a uma família chinesa
do crime organizado.

O realizador Brett Ratner disse à Variety que conseguiu
persuadir Polanski a participar no filme depois de um
breve encontro durante a pré-produção. “Roman Polanski
é o meu realizador favorito e também o meu actor
favorito, então eu pedi ao Jeff Nathanson (o
argumentista) para escrever um papel para ele no filme.”

RUSH HOUR 3 encontra-se em estado de produção na
cidade de Paris, França.

SHREK THE THIRD
em alta resolução

Foto disponibilizada online pela DreamWorks Anima-
tions. A DreamWorks Animations disponibilizou online,
em alta resolução, a fotografia que havia saído no periódico
diário norte-americano USA Today, na passada sexta feira.
Na fotografia online, a Princesa Fiona (ao centro), está
acompanhada (da esquerda para a direita) pela obsessiva
compulsiva Cinderela (voz original de Amy Sedaris), a
sarcástica Branca de Neve (voz original de Amy Poehler),
a opinante Rapunzel (voz original de Maya Rudolph) e a
“narcoleptica” Bela Adormecida (voz original de Cheri
Oteri).

No fundo, um conjunto meio disfuncional que desvirtua
a seriedade do estatuto de qualquer princesa.

O filme tem estreia prevista para final de Maio.

A origem das palavras...
SINCERO

A palavra SINCERA foi inventada pelos romanos. Eles
fabricavam certos vasos de uma cera especial.
Essa cera era, às vezes, tão pura e perfeita que os vasos se
tornavam transparentes. Em alguns casos, chegava-se a se
distinguir um objecto - um colar, uma pulseira ou um dado -, que
estivesse colocado no interior do vaso.

Para o vaso assim, fino e límpido, dizia o romano vaidoso:
- Como é lindo !!! Parece até que não tem cera!!! “Sine cera “

queria dizer “sem cera”, uma qualidade de vaso perfeito,
finíssimo, delicado, que deixava ver através de suas paredes e
da antiga cerâmica romana.

O vocábulo passou a ter um significado muito mais elevado.
Sincero, é aquele que é franco, leal, verdadeiro, que não

oculta, que não usa disfarces, malícias ou dissimulações.
O sincero, à semelhança do vaso, deixa ver através de suas
palavras os nobres sentimentos de seu coração. SINCERA é
uma palavra doce e confiável, é uma palavra que acolhe... E
essa é uma palavra que deveria estar no vocabulário de toda
alma.

FELICIDADE
Em Latim, a palavra felix (genitivo felicis) queria dizer -

originalmente - “fértil”, “frutuoso” (“que dá frutos”), “fecundo”.
Veja-se a propósito, nos mapas antigos, a “Felix Arabia”, nome
das terras habitáveis do Médio Oriente, em oposição às terras
de deserto lá existentes.

Mais tarde, por extensão metafórica de sentido, já que o que
é fértil é também propício, favorável, felix tornou-se sinônimo
de “afortunado”, “alegre”, “satisfeito”. A raiz de felix é indo-
européia: *dhe(i) “amamentar” - que deu também, em L., as
palavras filius, “filho”, fecundus, “fecundo” (sinônimo de fértil)
e femina, “fêmea” (aquela que amamenta).

SINISTRA
“Sinistra” é a palavra italiana que significa “esquerda”. E tanto

em italiano como em português, “sinistro” pode ainda significar
pérfido, maldoso, sórdido, acidente, catástrofe. Isso vale, aliás,
também para a palavra francesa “sinistre”, que, tal como as duas
primeiras, vem da palavra latina “sinister” - cujo significado é,
mais uma vez (entre outros), “esquerda”. A palavra francesa
“gauche” (esquerda) quer dizer ainda inábil, torto, pouco à
vontade e outras coisas do mesmo género. A língua inglesa
também herdou a palavra “sinister” (sinistro). Pelo contrário,
as palavras “direito”, “direita”, “destro”, etc., têm inúmeras
significações positivas em todas estas línguas latinas - e mesmo
em inglês: “right” (certo), “dexterity” (destreza).
E há, por outro lado, muitas expressões linguísticas que
relembram a carga semântica negativa da esquerda. Não é
bom ter-se levantado com o pé esquerdo, deseja-se começar
um novo ano com o pé direito, ninguém gosta que lhe digam
que tem duas mãos esquerdas e sabe-se o que significa ser o
braço direito de alguém. O que torna claro que a predominância
do uso da mão direita pelos seres humanos levou ao
desenvolvimento de uma simbologia em que a mão esquerda
está associada ao mal, enquanto a direita evoca o bem.

Sabias que...
Alguns dizem qua a maior palavra da língua portuguesa é

“pneumoultramicroscopicossilicovulcanoco niótico”,
e então é verdade?

Esta palavra está registrada no novo Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, tendo por definição «estado de quem é
acometido de uma doença rara provocada pela aspiração de
cinzas vulcânicas».

É costume pensar-se que a maior palavra portuguesa, a
palavra com mais letras, é o advérbio de modo
anticonstitucionalissimamente. No entanto, existem termos
das linguagens de especialidade que são mais extensos. Na
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, por exemplo,
encontrei o vocábulo tetrabromometacresolsulfonoftaleína,
que tem mais cinco letras. Trata-se de um termo específico
da área da química, que significa o mesmo que «verde de
bromocresol». Os recursos morfológicos do português
permitem, no entanto, criar palavras ainda maiores.
Não as encontraremos atestadas nos dicionários gerais de
língua uma vez que estes não podem incluir, por razões
práticas, termos muito específicos nem podem cobrir todas
as possibilidades de derivação das palavras, que são infinitas.

A VozA VozA VozA VozA Voz
de Portugalde Portugalde Portugalde Portugalde Portugal
na Internetna Internetna Internetna Internetna Internet

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.

H2W 1Z4

www. avozdeportugal.com

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150
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Amália - amor
BBC - admiração
Cidade - Lisboa
Dinheiro - serve para nos
dar bem-estar
Espectáculo - todos, não
consigo eleger um
Fado - a minha vida
Guitarra (portuguesa) -
uma mulher
Herman (José) - um grande
amigo, um irmão mais
velho
Inglaterra - uma das mi-
nhas segundas casas
Jaques Morelembaum -
um dos meus professores
e o homem que me fez
chegar à sonoridade que
tanto procurava
Letra - M
Mouraria - o meu berço
Noite - já fui mais
Orquestra - aquela que me
ajuda a chegar às sono-
ridades que sonho
Palco - a minha casa
Quotidiano - o meu
Raiva - não tenho
Sala - Ópera de Sydney
Tristeza - o fado é uma doce
melancolia
Utopia - os nossos sonhos
e, às vezes, aquela reali-
dade em que vivemos. Acho
que tudo o que nos acon-
tece é um pouco utópico
Voz - por mais que queira
ou que não queira salta-
me a voz para a cantiga
Xaile - uma armadura na
qual me protejo muitas
vezes quando canto
Zé-povinho - não sou gran-
de fã da expressão, mas
faço parte dela

O ABECEDÁRIO
de Mariza

O concerto de Mariza, na Torre de Belém, foi
certamente um dos maiores acontecimentos
culturais a que Lisboa assistiu no ano passado.
Segunda-feira, a fadista lança o disco ao vivo com o
título “Concerto em Lisboa”. Na próxima semana,
é a vez do DVD chegar às lojas com as imagens do
espectáculo junto ao rio Tejo. A noite foi de
emoções.
Como é que se preparou para o concerto?
Já fiz muitos concertos assim. Há dois anos que
trabalho com orquestra, nos EUA e na Europa,
não é novidade. Trabalho com o Jaques há algum
tempo, ele já me conhece e é fácil contornar os
obstáculos.
É diferente cantar em Portugal, junto à Torre
de Belém ou nos Coliseus?
As pessoas acham que depois de estar nas
grandes salas do mundo, já nada assusta. Pensam
que é como o motor do carro: depois de fazer a
rodagem, já pode dar a velocidade que se quiser.
Mas as coisas comigo não funcionam assim. Cada
vez mais sinto o peso da responsabilidade naquilo
que faço. Quero continuar a fazer bom fado, boa

música. E quero que as pessoas
percebam que esta cultura é ri-
quíssima e que é um orgulho
poder cantar em português, ser
portuguesa, cantar compositores
e poetas portugueses. E é um
orgulho cantar em Lisboa, no
Porto, na minha terra, para as
pessoas que me têm acarinhado
este tempo todo. Costumo dizer
aos amigos que se tivesse de
escolher uma palavra para  agra-
decer às pessoas, não conseguia
porque obrigada não chega.

E encontra alguma que defina
o seu espectáculo?
Não. Iria parecer arrogante da
minha parte definir um concerto
meu. A única coisa que consigo
dizer é que respeito as bases e as
tradições do fado, mas já faço um

fado muito pessoal, um fado que se chama Mariza.
Na Torre de Belém fez questão de mostrar isso.
Tive a sorte de crescer no meio dos puristas e
tradicionalistas, num bairro típico [Mouraria,
Lisboa], onde o fado me rodeava a toda a hora. Mas
também tenho um lado africano, cheio de
mensagens transmitidas pela minha mãe. Esse
lado africano faz com que tenha uma forma muito
pessoal de estar nesta música. Cada vez mais a
minha personalidade aparece na música que faço e
as pessoas já percebem isso.
Que memórias guarda do concerto à beira-rio?
Fantásticas. Foi uma noite maravilhosa. Nunca
esperei ter 25 mil pessoas a assistir a um concerto
meu. Foi divino, o carinho, a emoção, a forma como
as pessoas me receberam, como escutaram a
música, como fizeram silêncio para ouvir cada nota.
Percebi que não havia só pessoas de Lisboa, vinham
de Évora, Setúbal, Porto, Braga. E acho fantástico
lançar o CD e o DVD “Concerto em Lisboa”.
Quando chegar ao mercado internacional, vai servir
para mostrar o que é que se passa na minha casa
(risos).

O que sentiu quando subiu ao palco e viu tanta
gente?
A sensação foi incrível. Não consigo descrever a
sensação de subir a um palco, sobretudo quando se
está cheia de medo, que é o que me acontece
sempre. Até ao terceiro fado nunca estou bem,
estou extremamente nervosa,transpiro, estou
gelada. Só se ficar senil é que me vou esquecer
desse concerto (risos).Mas agora tenho um
documento que me mostra essa noite mara-
vilhosa.

Tinha saudades?
Muitas (risos).Tenho sempre saudades de cantar
em Portugal. Acham que agora só canto nas
grandes salas do mundo e que não gosto de cantar
em Portugal, mas é uma grande mentira. E quando
estou em Lisboa, também gosto de ir a uma
taberninha, para cantar e ouvir cantar. A ideia de
que só faço os grandes concertos em grandes
salas é errada. Continuo a adorar cantar em Portu-
gal e que as pessoas participem nos concertos. Foi
isso que aconteceu na Torre de Belém.
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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
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Maria dos Anjos Martins Cabral
1926 – 2006

Faleceu em Brossard sexta-feira, dia 3 de
Novembro de 2006, com a idade de 80 anos, a
Sra. Maria dos Anjos Martins Cabral, natural de
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, esposa do
Sr. José Cabral, já falecido.

Deixa na dor seus filhos Natália (Celestino
d’Andrade), Emmanuela, Maria José (Hermano
Faria), Lauda (John Olsthorn), José Antero (Ana
Maria Pacheco), Carlos Manuel (Johanne
Coderre), Paulo (Inês Teixeira), Marta (George
Pantelis) e João Humberto (Sandra Battani);
seus netos, bisneto, seus irmãos (as), sobrinhos
(as), afilhados (as), assim como muitos outros familiares e amigos.

O seu corpo será exposto hoje, quarta-feira, dia 8 de Novembro de 2006,
das 14h às 17h e das 19h às 22h no Complexo Funerário:
MAGNUS POIRIER inc.
6825, rua Sherbrooke este, Montréal
Director: José Teixeira
Tel.: 514-727-2847

O seu funeral terá lugar amanhã quinta-feira, dia 9 de Novembro, às 10 horas,
na Igreja da Missão Portuguesa Santa Cruz, seguindo depois o cortejo
fúnebre em direcção ao cemitério Repos Saint-François d’Assise, onde irá
a sepultar, ao lado do seu esposo, 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.

Eduardo de Freitas
11-04-1934 – 05-11-2006

Faleceu em Laval, no dia 5 de Novembro de 2006,
com 73 anos de idade, Eduardo Gonçalves de
Freitas, natural das Feteiras do Sul, São Miguel,
Açores, esposo da já falecida Wanda Sousa.

Deixa na dor sua companheira Maria Inês Antunes,
seus filhos Luís (Hirondina Pacheco), George,
Guida (João Pimentel) e Carlos (Filomena Cabral);
seus netos Stephanie, Jennifer, Stacey, Daisy,
Danny, Debbie, Rodney, Jeffrey, Derek, Sabrina
e Jasmin; seu irmão João Ventura, sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.

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

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 8 de Novembro, após missa de corpo
presente, às 11h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval, seguindo
depois o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Martin , em
Laval, 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.

António Leiras Pedroso
1935-2006

Faleceu em Montreal, no dia 31 de Outubro
de 2006, com 71 anos de idade, o senhor
António Leiras Pedroso, natural de Alvados,
concelho de Porto de Mós. Assistiram-no na
dor dos últimos momentos da sua vida as
filhas Paula, Ana, Sílvia, Cláudia e Gabriela
assim como a irmã Esmeralda e a ex-
esposa. Acompanharam-no à igreja todos os
seus familiares e amigos, tendo o caixão sido
escoltado com carinho pelos netos David,
Justin, Philippe, Adam, Kayla, Arianne, Simon
e Júlia.

A família agradece, sensibilizada, a todos os
amigos e conhecidos que de qualquer forma contribuíram para suavizar o
seu sofrimento ao longo da doença e a todos quantos o acompanharam
durante o velório ou se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres.
Que repouse em paz.

† Emília Henriques Ribeiro
1930 - 2006

Faleceu em Matas, Lourinhã, Portugal, no dia 31
de Outubro de 2006, com 76 anos de idade,
Emília Henriques Ribeiro.

Deixa na dor seus filhos Alberto (Luísa) e
Emanuel (Alda); seus netos Cindy, André, Karina,
Marta e Kevin.

O funeral decorreu quinta-feira, dia 2 de Novembro
de 2006, em Lourinhã.

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.

† Olinda Cavalheiro
Faleceu em Brossard, no dia 1 de Novembro de 2006,
com 85 anos de idade, Olinda Cavalheiro, natural de
Lisboa, Portugal, esposa do já falecido Orlando Ferreira
Assis.
Deixa na dor sua filha Maria Luísa Querido; seus netos
Pedro (Nathalie Voisard) e Daniel Querido; seus
bisnetos Frederiko, Sissi e Rudy, assim como outros
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier oeste, Outremont
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 6 de Novembro de 2006, na Igreja Santa
Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério St-
Georges, em Longueuil, 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.

12º Ano de Saudade
Alda Barão

Faleceu em 11-11-1994
Filha, genro, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.

Participam que será celebrada missa pelo seu
eterno descanso sexta-feira, dia 10 de Novembro
de 2006, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz,
situada no 60, rua Rachel Oeste.

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

1º Mês de saudade
Rogério Barão

Faleceu em 10-10-2006
Filha, genro, familiares e amigos recordam
com profunda saudade o seu ente querido.

Participam que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso sexta-feira, dia 10 de
Novembro de 2006, pelas 18h30, na Igreja
Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.

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

† Maria da Conceição Linhares
28-02-1922 – 06-11-2006

Faleceu em Fabreville, Laval, no dia 7 de Novembro
de 2006, com 84 anos de idade, Maria da Conceição
Linhares, natural da Lomba do Pomar, Povoação,
São Miguel, Açores, esposa de Carlos Linhares.
Deixa na dor seu esposo, seus cunhados (as), Mário
Miúdo (Almerinda), Tomé Miúdo (Madalena), Fátima,
Sofia, Dina e Elvira, sobrinhos (as), afilhadas, assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório do defunto terá lugar amanhã, quinta-feira 9 de Novembro, das
14h às 22h. O funeral terá lugar sexta-feira, 10 de Novembro, pelas 12h,
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval, seguindo depois o corteje
fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá 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.
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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
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

Vende-se extraordinária vivenda
situada a poucos minutos da Praia da
Rocha e do Vale, centros comerciais.
Magnífica vista sobre praia e
montanha.

(514) 973-7347

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362

Homem para mantimento geral
e reparações de escritórios

comerciais, para companhia
imobiliária, a tempo inteiro.

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

Procuramos pessoa para limpeza de
uma padaria, de segunda a sexta-
feira, das 13h às 19h.

(514) 272-0362
ENCONTROS

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

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

VENDE-SE
Grand Cherokee Laredo V8, 2002,
com 130 000 km. $14000.

(514) 943-7907
Passat TDI, Setembro 2005. 7000
km. $32000.

(514) 581-4431
ou (514) 254-1154

ALGARVE

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

77777.89.89.89.89.89a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Novembro

Procuramos senhora ou casal para
mantimento geral, a tempo inteiro.
Bom salário. (514) 355-1233
Senhora para limpeza de casa, 3
manhãs por semana. Deve falar Inglês
ou Húngaro.

(514) 274-4658
ou (514) 277-6625

Assistente cabeleireira para a 2ª
semana de Janeiro. (514) 844-9057

Empregados para lavar loiça.
(514) 836-3066

ALUGA-SE
Agradecimento à Comuni-
dade Portuguesa da Missão
de Santa Cruz
Nelson Lemos Figueiredo vem
agradecer, muito sensibilizado, ao
Reverendo Padre José Maria Car-
doso, responsável da Comunidade
Católica da Missão de Santa Cruz e
a todas as pessoas amigas que
generosamente mandaram celebrar
Missa pelo sufrágio de sua mãe,
falecida a 3 de Outubro, e a todas as
pessoas que se dignaram assistir a
tão piedoso acto, o seu profundo
reconhecimento e gratidão, assim
como de sua irmã e sobrinhos.

AGRADECIMENTO
3 1/2 renovado há pouco tempo
com entrada de máquina de lavar e
secar, perto do metro St-Michel.

Ocupação imediata
514-728-4538

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

CURSO
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BrevesLuz à moda antiga
A semana foi de sonho pa-

ra os adeptos benfiquistas.
Mesmo os mais descon-
fiados em relação a Fernan-
do Santos baixam as guardas
e andam eufóricos como con-
vém após dois 3-0 conse-
cutivos, o primeiro vingando
a derrota com o Celtic Glas-
gow, na “Champions”, o se-
gundo , frente a um Beira-
Mar que ameaçou com difi-
culdades e ruiu em três mi-
nutos, aos pés de Katsou-
ranis e de Petit. O ataque
benfiquista tratou de fazer
esquecer alguns sustos da
defesa . Curiosamente, os
benfiquistas não estão sós
no degrau. A vitória do Marí-
timo na Figueira da Foz, fa-
zendo com que a equipa sur-
presa desta Liga, a Naval,
marcasse passo, permite aos
madeirenses emparceirar
com os benfiquistas, tal e qual
como o Leiria, que, com um
triunfo no Restelo (a abrir a
ronda ), teima em manter-se

nos lugares cimeiros, onde
também está o Nacional, de-
pois da farta vitória (5-1) so-

bre um Paços de Ferreira
habitualmente marcado pelo
rigor de José Mota. De nada

valeu, desta vez, mas o téc-
nico também não poupou crí-
ticas aos jogadores...

Realce merece a primeira
vitória de Jaime Pacheco à
frente do Boavista, no Bessa,

sobre o Aves de Neca, que
esteve a vencer por 1-0 e dei-
xou escapar a vantagem, con-
tinuando sem triunfar nesta
temporada. Já a Académica
reencontrou-se, dando um
saltinho na classificação à
custa do triunfo sobre o Es-
trela, que continua na mó de
baixo.

Ainda a salientar a vitória
por iguais números do FC
Porto e Sporting, o Braga,
com esta derrota desce para
o oitavo lugar, lugar que já não
conhecia há alguns anos.

Liga de Honra
Sozinhos em casa

Da próxima vez que alguém quiser convencer-se, ou a
terceiros, de que o abominável “factor casa” faz a diferença -
nada contra o facto de uma equipa jogar em casa, tudo contra
a banalização do conceito, que conduziu ao lugar-comum -, terá
de pensar na nona jornada da Liga de Honra, o campeonato
que dá sentido às tardes desportivas do domingo, desde que
a televisão roubou à companhia mágica da rádio quase todos
os desafios do escalão principal. Sintonizam-se as emissoras
que resistem e passeiam pelos campos todos e o que se
descobre é que, felizmente, às vezes, os lugares-comuns são
derrotados por goleada. Domingo, foi assim. Em nove jogos,
só o Rio Ave, desesperado por uma série desinspirada de
resultados negativos, foi capaz de mandar na própria casa, para
tristeza do Estoril, que, noutra jornada, poderia despedir-se
com a resignação dos que jogam fora, ficou sozinho, enver-
gonhado pelo golo sofrido, que o subtraiu ao pelotão dos que
foram marcar em relvado alheio, que foram todos menos o
Olivais e Moscavide, para quem o zero em Penafiel corres-
pondeu a um ponto.

A tendência varreu a tabela do Minho ao Algarve (Olhanense
e Portimonense que o digam), de alto a baixo, literalmente no
caso do Varzim, que caiu para o terceiro lugar, derrotado pelo
Chaves, último da classificação. Aproveitaram Feirense e
Leixões, em Guimarães e Gondomar, respectivamente, com
lucro substancial para os de Matosinhos, instalados no conforto
dos lugares de subida e a olhar com satisfação para o líder, que
atrasou o poderoso candidato vimaranense, na ressaca da
vitória no Mar, há uma semana.

Ao quinto jogo de um campeonato que começou a disputar
tarde e injustamente - no relvado, que é onde as equipas
mostram o que valem, esta ganhou o direito a estar no primeiro
escalão - o Gil Vicente conseguiu, em Vizela, a primeira vitória.
Não chegou para mudar a classificação, porque o Chaves
também se estreou a ganhar, mas provou-se que há vida no
fundo da tabela.

Ionikos tem Inácio na agenda;
Peseiro podera ser o novo
treinador do Beira-Mar

O clube de Atenas tem o nome do técnico português entre
as prioridades e o Beira-Mar já estará ao corrente das
pretensões.A situação pode ficar resolvida qualquer momento.

Augusto Inácio é pretendido pelo Ionikos, clube da divisão
principal da Grécia, que procura um treinador e, é público
naquele país, tem o português no topo das preferências. Aliás,
esta nem será a primeira vez que tenta a contratação do
treinador que já foi campeão nacional ao serviço do Sporting,
não tendo, na abordagem anterior, conseguido convencê-lo,
aparentemente, por divergências financeiras.

Nesta altura, o Ionikos está em posição delicada no
campeonato. Ocupa a 14ª posição –terceiro a contar do fim–,
com sete pontos e corre o risco de perder um, por castigo,
pelo facto do seu presidente, alegadamente, ter agredido um
árbitro. Na última ronda, perdeu, 2-0, com o penúltimo
classificado, o Xanthi, que soma menos um ponto e, por isso,
poderão ficar iguais na classificação.

Mas no Beira-Mar previne-se a saída e projectam-se nomes
para a substituição: neste momento, o técnico que merece
maior consenso é José Peseiro. O ex-treinador do Sporting
encontra-se a trabalhar na Arábia Saudita, mas esse não deverá
ser obstáculo instranponível se Augusto Inácio sair mesmo e
os dirigentes beira-marenses avançarem para uma proposta
concreta.

Liga: Postiga junta-se ao grupo
dos líderes dos melhores
marcadores

Hélder Postiga passou  a integrar o grupo dos líderes da
tabela dos melhores marcadores da Liga 2006/07.

O avançado do F.C. Porto marcou o seu quinto golo na prova
e está agora a par de Roland Linz (Boavista), Ronny (P.
Ferreira) e Nei (Naval).

Postiga estreou-se a marcar na quarta jornada com um golo
frente ao Beira Mar e marcou mais um na ronda seguinte (em
Braga) e continuou com mais dois golos na 6ª jornada (com o
Marítimo).

Duas jornadas depois em branco, o internacional português
voltou a marcar mais uma vez  na vitória do F.C. Porto em
Setúbal (3-0) e faz agora parte do grupo dos quatro melhores
marcadores com cinco golos.

«O FC Porto entrou muito
forte» (António Conceição)
O técnico António Conceição
reconheceu que os seus
jogadores cometeram alguns
erros que permitiram o FC Porto
ficar a vencer aos 10 minutos,
mas diz ter a consciência
tranquila.

«Frustrante sofrer golos
assim» (Paulo Santos)
Paulo Santos foi buscar a bola
ao fundo das redes em três
ocasiões, duas delas com a
contribuição (decisiva) de
colegas de equipa. «É frustrante
sofrer golos assim», assume.

Ferencvaros pode descer
aos distritais
 O mítico clube húngaro, a braços
com uma dívida elevada e sem
patrocinador, e por isso em falta
no pagamento de salários há
vários meses, corre o risco de
ser despromovido aos campeo-
natos distritais.

«Corrida» à inauguração
da Casa em Nova Iorque
São já mais de 400 as inscrições
para o jantar que no próximo
sábado vai assinalar a
inauguração oficial da Casa do
FC Porto em Nova Iorque.

Dino Zoff atacado e roubado
em Roma
O ex-guarda-redes e campeão
do mundo pela selecção italiana
de futebol, Dino Zoff, e sua esposa
foram atacados no domingo por
um grupo de quatro homens que
roubaram 1.000 euros, relógios e
telemóveis, quando regressa-
vam a casa, em Roma, informou a
polícia do país.

Mourinho nega interesse
em Aaron Lennon
José Mourinho aprecia as
potencialidades de Aaron
Lennon, autor do golo que valeu
ao Tottenham o triunfo sobre o
Chelsea (2-1), mas garante não
pretender contratar o jovem
internacional inglês

Marco Tabuas e Mario
Carlos envolveram-se
com adeptos
A derrota  provocou a ira entre
os adeptos do V. Setúbal. Talvez
também acicatados pelos inci-
dentes ocorridos durante a
semana, com as suspensões
dos sadinos Nandinho e Sandro,
a insatisfação dos adeptos
virou-se  contra os interve-
nientes no jogo, que se viram
insultados quando, cerca de uma
hora após o termo da partida,
abandonavam os balneários.Os
adeptos sadinos dirigiram-se
aos jogadores de forma exalta-
da, pedindo satisfações. “Não
jogas nada, és uma vergonha!
Honrem a camisola!”, ouviu-se,
e os jogadores do vitoria não se
conteveram ante os insultos,
reagindo e acabando por se
envolver em confrontos verbais
e físicos com vários adeptos.

Lyon derrotado
ao fim de 14 jogos
Na liga francesa, a equipa de
Tiago saiu derrotada por 1-0
após a deslocação ao terreno
do Rennes, quebrando um
ciclo fantástico de 14 jogos
consecutivos  a vencer. Nos
restantes campeonatos
europeus, destaque para as
derrotas do Chelsea, do Ar-
senal, do Real Madrid e do
Milan, e para o empate
forasteiro do Barcelona frente
ao Deportivo da Corunha a
uma bola.
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Equipa da  9 a jornada

Liga de Honra

Primeira Liga -Bwin Liga

A equipa da nona jornada  deixou o F.C. Porto e o Benfica
como clubes dominantes no onze mais pontuado por
posições, com três elementos cada.

O Sporting também ganhou pelos mesmos números do
que os seus adversários, mas apenas coloca um jogador no
onze da jornada, enquanto o Nacional, a equipa que obteve
a goleada do fim-de-semana, tem duas presenças, mas
ambas com a nota máxima.

GR- Fernando,
DD- Nélson,
DC- Ricardo Silva,
DC- Pepe, De Alonso,
MD- Katsouranis,
MC- João Moutinho,
MC- Simão Sabrosa,
ME- Ricardo Quaresma,
A- Rodrigo Silva,
A- Hélder Postiga

Guarda-redes apanha seis jogos
de castigo por chutar bola
contra árbitro

Mesmo após o apito final, a profissão de árbitro é demasiado
sensível e complicada. O inesperado pode acontecer a qualquer
momento, como prova o sucedido no jogo entre o Deportivo
Cali e o Pasto, do Torneio Finalização Colombiano.

Depois do desafio terminar, e quando as equipas já se
dirigiam para os balneários, o guarda-redes David Gonzalez, do
Deportivo, chutou a bola contra o árbitro, o que lhe custou a
expulsão e consequente suspensão por seis jogos, segundo
confirmou a federação colombiana. Para além da ausência dos
relvados, ainda terá de pagar 750 dólares pelo comportamento
anti-desportivo.

Ronaldinho melhor do ano para a FIFPro,

Itália, Serie B: Juventus arranca empate em
Nápoles com 70 mil nas bancadas

Em Portugal, o Vit.Guimarães tem conseguido levar cerca
de dez mil pessoas ao seu estádio em jogos a contar para a Liga
de Honra. Fantástico, sem dúvida, mas o que dizer do Nápoles-
Juventus ? No Estádio San Paolo, em partida a contar para a
Serie B italiana, perto de 70 mil pessoas estiveram nas
bancadas para acompanhar o embate de dois históricos que
atravessam uma fase complicada.

O resultado final foi 1-1, uma igualdade que satisfez ambas
as partes. A «vecchia signora» marcou primeiro, por intermédio
de Alessandro Del Piero na conversão de um livre directo
(22m), mas a turma napolitana chegou ao empate logo a
seguir, por Bogliacino, que correspondeu da melhor maneira
a um cruzamento de Maldonado

Pepe (F.C. Porto): «Quero
representar a selecção
portuguesa»

No próximo fim-de-semana a Liga pára e os jogadores
internacionais partem para as respectivas selecções. O
jogador do F.C. Porto, Pepe, está a destacar-se pelas suas
exibições, mas não tem sido uma aposta dos seleccionadores
brasileiros. No entanto, também parece não se importar. O
central quer discutir uma vaga com Ricardo Carvalho, Meira,
Jorge Andrade e companhia na selecção portuguesa: «O meu
pensamento é poder, um dia, estar na selecção portuguesa. A
selecção brasileira não me diz nada. Espero representar Por-
tugal, porque acho que devo tudo a este país.»

Cristiano Ronaldo também leva prémio
Ronaldinho Gaúcho foi eleito melhor jogador do ano pela

FIFPro, a associação que reune os sindicatos de jogadores. No
«Onze ideal» do ano, nesta votação decidida pelos próprios
futebolistas, não há qualquer jogador português, embora
houvesse quatro entre os nomeados. Cristiano Ronaldo foi
considerado o Melhor Jovem do Ano numa votação dos
adeptos. O Melhor Jovem para a FIFPro foi o argentino Lionel
Messi, no final de uma votação em que, segundo dados da
organização, participaram 43 mil jogadores de todo o mundo.
Cristiano Ronaldo, que no ano passado foi eleito o melhor
Jogador Jovem, conseguiu essa distinção este ano, mas numa
votação online levada a cabo no site da FIFPro, da
responsabilidade dos adeptos.

Miguel, Figo, Deco e Cristiano Ronaldo estavam entre os 55
nomeados para o «onze» ideal, mas nenhum deles chegou à
equipa. Entre os eleitos para o «onze» ideal, numa lista muito
dominada pelo Campeonato do Mundo, Ronaldinho foi quem
mais votos recebeu. Confira então o «onze» ideal: Buffon,
Thuram, Cannavaro, Terry, Zambrotta, Pirlo, Kaká, Zidane,
Etoo, Ronaldinho e Henry.

Baía: «Complemento
ao treinador»

Vítor Baía rotulou ontem Jesualdo Ferreira como um
“treinador de topo”. O guarda-redes, que perdeu a titularidade
para Helton, falou do papel que tem no seio do plantel portista,
assumindo responsabilidades para o sucesso da equipa.

“Há um pensamento que eu tenho sempre: ajudar e ser útil.
Não estando a jogar, tenho obrigação de o fazer de outra
forma. Tentar proporcionar e dar condições, como capitão,
para ser mais um complemento do treinador, ou seja estarmos
em harmonia, sem que ninguém saia do caminho normal. Se
pensarmos todos da mesma forma... Pela minha experiência,
procuro ajudá-los a seguir o caminho mais indicado. Depois
temos o treinador que é soberano. Estamos muito bem
servidos. É um treinador de topo”, disse.

Jorge Andrade: «Passou muito rápido»
Jorge Andrade está preparado para jogar frente ao Racing de

Santander para a Taça do Rei. O internacional português está
de volta oito meses depois da grave lesão que o afastou do
Mundial 2006 mas recorda esse tempo com tranquilidade.

“Parece que passou muito rápido e que não tive nada porque
na verdade sinto-me muito bem. Foi como se me tivesse
lesionado na semana passada”, disse. O português formulou
o desejo de “jogar mais cinco jogos até ao final do ano”.

“Regressar de uma lesão e verificar que a minha equipa me
quer é muito importante (...) O jogo de hoje é muito
importante e acredito que posso ajudar a equipa”, acrescentou.
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