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MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

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

A MENSAGEM DO NATALA MENSAGEM DO NATALA MENSAGEM DO NATALA MENSAGEM DO NATALA MENSAGEM DO NATAL

   Usada tradição é contundente
   Com a mensagem viva do Natal.
   Jesus nasceu, e foi sobreeminente
   Acção de Graça e não comercial.

   Sua função de amor é convergente
   Até nas trocas de uso fraternal,
   Que ao imitá-lo, com amor ardente,
    Nos leva além de todo o ritual!

    Por cada ser humano, na carência,
    Deu-se em resgate e fez-se convivência
    De irmão maior, e um Caminho eterno.

    Demos-lhe pois, presença em nosso lar
    Neste Natal, com alma a proclamar
    A nossa rendição de amor fraterno!

                 J.J. Marques da Silva
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Agenda comunitária
Passagem de ano na Associação
Portuguesa do Canadá
A A.P.C. organiza uma grandiosa passagem de ano, no 31 de
Dezembro de 2005, pelas 19h, na sua sede. Animação musical
pelo conjunto renovação. (514) 844-2269 ou (514) 729-8403

Natal das Crianças na A.P.E.S.
A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza o Natal das
Crianças, no sábado 17 de Dezembro, com a presença do Pai
Natal, que distribuirá prendas às crianças presentes. 6024, rue
Hochelaga – Montreal. (514) 254-4647

INSCRIÇÕES ABERTAS (até  20 de Dezembro)

PTG1100- LUSOFONIA
Encontram-se abertas, até ao dia 20 de Dezembro, as

inscrições para a cadeira de PTG 1100 - Lusophonie: cours
synthèse, Introdução à Lusofonia, ministrada em Português e
em Francês, cadeira obrigatória do Programa de Mineur en
Langue portugaise et cultures lusophones na Universidade de
Montreal. As aulas desenvolvem-se em encontros semanais de
três horas, às terças-feiras, das 19 às 22 horas, de 10 de Janeiro
a 18 de Abril.

Baile de Fim d’Ano
No próximo dia 31 de Dezembro, como reza a tradição, a

Portugália - Tradição e Cultura organiza o seu tradicional Baile
de Fim d’Ano. Um óptimo jantar de 4 serviços, servido pelo
restaurante “Casa Minhota”! O espumante e um buffet doce à
meia-noite. No Centro Socio-cultural de Brossard situado no
7905, San Francisco, em Brossard, as 19h00. Os bilhetes estarão
à venda na Escola, todos os Sábados até 10 de Dezembro. Para
reservas, podem contactar a Alexandra no (514) 570-5173.

Passagem de Ano
A Missão Santa Cruz organiza, no 31 de Dezembro, pelas

20h00, a festa da Passagem de Ano. Animação pelo conjunto
Reflex. Bolo rei e espumante servidos à meia-noite. Reserve a sua
mesa na secretaria da missão. (514) 844-1011

Natal das Crianças
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa de Natal das

Crianças, no domingo 18 de Dezembro, às 17h00. O Pai Natal
estará presente, com muitas prendas para vos oferecer.

4397, Boul. St-Laurent, em Montreal. (514) 844-1406

Passagem de Ano
O Rancho Folclórico Cantares e Bailares dos Açores organiza

uma festa de passagem de Ano, no 31 de Dezembro, às 19h, no
Salão Paroquial da Igreja Ste-Cécile, situado no 225, de
Castelnau, em Montreal. Animação pelo conjunto Contacto.
Informações: José Cordeiro (450) 629-9898

Livro do Galo
A partir do 22 de Dezembro, O livro do Galo 2006 começará

a ser distribuido nos comércios habituais.

Com o tempo...!!!
Com o tempo...
Você aprende que estar com alguém só

porque esse alguém lhe oferece o bom futuro,
significa que mais cedo ou mais tarde você irá
querer voltar ao passado.

Com o tempo...
Você se dará conta de que os amigos ver-

dadeiros valem mais do que qualquer montante
de dinheiro.

Com o tempo...
Você aprende que as palavras ditas num

momento de raiva, podem conti-nuar a magoar
a quem você as disse, durante toda a vida.

Com o tempo...
Você aprende que desculpar toda a gente o faz,

mas perdoar, só almas grandes o conseguem.
Com o tempo...
Você compreende que se você feriu muito um

amigo, provavelmente a amizade jamais será a
mesma.

Com o tempo...
Você se dá conta de que aquele que humilha

ou despreza um ser humano, mais cedo ou mais

tarde sofrerá as mesmas humilhações e des-
prezos, só que multiplicados.

Com o tempo...
Você aprende a construir todos os seus

caminhos hoje, porque o terreno de amanhã é
demasiado incerto para fazer planos.

Com o tempo...
Você aprende que apressar as coisas ou forçá-

las para que aconteçam, fará com que no final
não sejam como você esperava.

Com o tempo...
Você se dará conta de que, na realidade, o

melhor não era o futuro, mas sim o memento que
estava vivendo naquele instante.

Com o tempo...
Você aprende que tentar perdoar ou pedir

perdão ou dizer que ama ou dizer que sente falta
ou dizer precisa ou dizer que quer ser.. junto de
um caixão...deixa de fazer sentido...

Por isso, recorde sempre estas palavras:
“O homem torna-se velho muito rapidamente

e sábio demasiado tarde”. Exactamente quando:
“JÁ NÃO HÁ TEMPO”

Boletim da Santa Cruz

100 anos ao serviço da comunidade
Para celebrar o seu 100º aniversário, a filial do

Banco Laurentienne situada no 3730 rua Saint-
Laurent vai converter-se numa loja de serviços
financeiros O estabelecimento que participa no

desenvolvimento económico do centro da cidade
de Montreal desde 1905, vai despertar com um
novo visual para abordar o seu segundo século.

O conceito de uma loja de serviços financeiros
As novas filiais do banco foram repensadas

completamente de um ponto de vista arqui-
tectural mas igualmente a nível do trajecto-
cliente.

Então esta filial vai suprimir as barreiras físicas
entre os clientes e os empregados substituindo,
especialmente, os balcões tradicionais. Este novo
ambiente pretende ser  acolhedor. Este espaço
dinâmico convida as pessoas a circular livre-
mente neste centro financeiro. A loja dos serviços
financeiros do Banco Laurentienne oferecem aos

seus clientes este novo espaço para tomar um
bom café e uma zona de livraria onde pode-se
informar-se sobre diferentes assuntos ligados ao
domínio bancário.

A propósito do Banco Laurentienne
Fundado em 1846, o Banco Laurentienne

situa-se na sétima posição dos bancos no Canadá
com um activo de mais de 16 mil milhões de
dólares e os activos administrados de 15 mil

milhões de dólares. Este banco, com todas as
suas mudanças vai poder responder as neces-
sidades bancárias e financeiras dos particulares,
também as pequenas e médias empresas, e dos
conselheiros financeiros independentes, graças
a uma gama completa de produtos bastante
competitivos e um serviço personalizado de
qualidade superior.

O Site Web é www.banquelaurentienne.com.

Texto de Sylvio Martins fotos de Michael Estrela

Exposição de Azulejos
O restaurante Chez le Portugais convida-vos a vir apreciar

uma exposição de Azulejos, com obras de vários artistas da
comunidade. Inauguração: segunda-feira, 19 de Dezembro, das
18h  às  20h, e durará até ao fim de Janeiro próximo. Também
são convidados a cooperar na apresentação os artistas
amadores. Para informações:

Chez le Portugais
4134, Boul. St-Laurent
514 849-0550
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Portugal só aceita
orçamento «ambicioso»

O secretário de Estado dos As-
suntou Europeus reiterou que
Portugal só aceita um orçamento
comunitário que seja «ambicioso»
para o futuro da União Europeia e
que não penalize o país em maté-
ria de fundos para o desenvolvi-
mento rural. (TSF)

Despesas do Estado rondam
os 17 mil milhões euros

Em Maio de 2005, os encargos
do Estado com as auto-estradas
sem custos para o utilizador
(SCUT) rondavam os 17 mil mi-
lhões de euros, segundo um rela-
tório do Tribunal de Contas, que
alerta para a possibilidade deste
valor ser ultrapassado.

De acordo com o relatório do
TC, os pagamentos contratua-
lizados nas concessões das sete
SCUT -Beira Interior, Costa de
Prata, Algarve, Interior Norte,

Beiras Litorial e Alta, Norte Litoral e Grande Porto - atingiam cerca
de 15,76 mil milhões de euros.

Os encargos com expropriações ascendiam a 365 milhões de
euros, dos quais 94 milhões de euros foram pelas concessionárias
e cerca de 271 milhões de euros ao Estado.

Os custos com o processo de reequilíbrio financeiro -compen-
sações dadas pelo Estado ao concessionário por encargos não
previstos na concessão - rondavam os 894 milhões de euros.

Este montante, alerta o TC, representa mais do triplo dos
encargos do Estado com as expropriações e constitui o segundo
encargo de maior relevância financeira para o Estado.

No total, os encargos do Estado com as SCUT eram, em Maio
de 2005, de 17,02 mil milhões de euros, um valor que poderá ser
ultrapassado porque, sublinha o TC, «parte substancial dos
processos de reposição do equilíbrio financeiro encontram-se em
fase de negociação, não existindo em finais de 2005 qualquer
acordo».

Finalmente, o TC alerta para os encargos futuros com o
alargamento das vias, que podem não ser pagos às conces-
sionárias, uma vez que, contratualmente, o Estado pode optar por
lançar um concurso público, sempre que considere o valor
proposto pelas concessionárias excessivo. (TSF)

Bin Laden está vivo...
Osama bin Laden está vivo e continua a dirigir a guerra santa

(Jihad) contra o ocidente, segundo um novo vídeo divulgado pela
Al-Jazira, a cadeia de televisão por satélite do Qatar.

Na mensagem gravada em vídeo, o número dois da rede
terrorista Al-Qaida, Eymane Al-Zawahiri, garante que bin Laden
está vivo e que é ele quem dirige a Jihad contra o ocidente.

«A al-Qaeda, graças a Deus, continua a ser uma base para a
Jihad. O seu príncipe Osama bin Laden, que Deus o proteja, con-
tinua a dirigir a Jihad», sublinhou o braço direito do líder da rede
terrorista. Eymane Al-Zawahiri apelou ainda aos membros da al-
Qaeda para lançarem ataques às instalações petrolíferas nos países
islâmicos, «porque a maior parte dos rendimentos do petróleo vai
para os inimigos do Islão».

«Todas as mentiras que (o presidente norte-americano George
W.) Bush utilizou para enganar os norte-americanos, em que dizia
que tinha destruído metade ou três quartos da al-Qaeda, não
passam de absurdos que só existem na sua cabeça», acrescentou.
A Al-Jazira indicou que a gravação vídeo, sem data, apareceu num
site da Internet. As autoridades norte-americanas julgam que bin
Laden, Zawahiri e outros importantes dirigentes da Al-Qaida estão
refugiados em local desconhecido nas montanhas da zona de
fronteira do Paquistão e Afeganistão. (TSF)

Grã-Bretanha: bombeiros
combatem fogo em depósito

Os bombeiros começaram a combater o gigantesco incêndio
que se iniciou domingo ao anoitecer, após três violentas
explosões no coração de um depósito de combustível da Total
e da Texaco, cerca de 40 quilómetros a norte de Londres.

Os 150 bombeiros presentes no local começaram, cerca da
meia-noite de domingo, a projectar uma espécie de espuma
misturada com água sobre as cisternas em chamas, no depósito
de Buncefield, em Hemel Hempstead.

Até à meia-noite de domingo os bombeiros, já presentes no lo-
cal, tentaram apenas conter a expansão do sinistro, projectando
uma barreira de água entre as chamas e as cisternas não

afectadas, explicou a porta-voz dos bombeiros de Hertfordshire.
«Pretendem criar uma espécie de cobertura de espuma sobre

as chamas. Esperamos que seja suficiente. A espuma deverá cobrir
a totalidade do local», explicou uma porta-voz da polícia do
condado de Hertfordshire. Para produzir essa espuma, os
bombeiros locais, dirigidos por Roy Wilsher, tiveram de esperar a
entrega de cerca de 250.000 litros de concentrado de espuma,
recolhidos no resto do país. Posteriormente esse concentrado é
misturado no local com a água bombeada de um canal a cerca de
três quilómetros de distância. Quando os bombeiros começaram
a entrar em acção, apenas sete das 26 cisternas do local tinham
escapado às chamas. No total, este depósito permitia armazenar
150.000 toneladas de combustíveis diversos e derivados
petrolíferos. Esta catástrofe provocou 43 feridos, um dos quais em
estado grave. Um balanço considerado «milagroso» por Frank
Whiteley, líder da polícia do condado.
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Augusto Machado
Maldade e estupidez

Maldade, porque trata-se de uma prostituta que sabendo que
era portadora do vírus da sida (VIH) intencionalmente
contaminou centenas de homens. Estupidez, porque estes homens
ignoraram os riscos que é ter relações sexuais, especialmente com
prostitutas, sem tomar as devidas medidas de  precaução.

O leitor, antes de ler o resto da história, deve pensar que este tipo
de comportamento humano só existe algures na África ou na Ásia.
Engana-se. Isto passou-se mesmo aqui no nosso Portugal onde a
atitude das pessoas continua, infelizmente, a ser a do faz-de-conta:
o sacudir dos ombros; oh pá, há-de ser o que for! As coisas ao
natural sabem sempre melhor, dizem. E depois, grita-se, socorro!,
aque-d´el rei, quem nos acode.

Mas vamos ao caso. Uma brasileira de 33 anos morreu em Viseu,
consumida pela doença da SIDA. Aquela doença que muitos
crêem que só acontece aos outros. Morreu longe do Rio Grande
do Sul, onde nasceu. No dia do seu funeral ninguém da família fazia
parte do minúsculo cortejo que a acompanhou à sua última
morada. Pior ainda é que a tragédia aconteceu numa cidade onde
a prostituição coexiste, hoje como há décadas, com a moral e os
bons costumes católicas.

Mas a morte de Vitória Casonatto, conhecida por “bella italiana”,
aquela que atravessou o Atlântico para enriquecer, trocando
serviços sexuais por 200 euros diários, para sempre ficará
recordada como uma criminosa.

Neste momento há centenas de homens dominados pela mais
terrível das dúvidas, hesitando em sujeitar-se a um teste que lhes
pode ditar a marcha fúnebre. Estes homens mantiveram relações
sexuais com uma seropositiva sem tomar a mais elementar das
precauções – inconscientemente procurando a sentença da morte.

Quem conheceu bem a prostituta, diz que a falecida tinha
perfeita consciência do que fazia ao aceitar, ou até incentivar,
relações sexuais desprotegidas. Colegas afirmam que Vitória
assumiu o papel de anjo vingador porque garantem ter sido um
homem que a infectou. E, sendo a transmissão do VIH uma
vingança contra os homens em geral, este não é o primeiro caso
em que homens e mulheres usam o vírus da sida como arma de
represália. Esta mulher, armada com uma arma poderosa, como
é o vírus da sida, não hesitou em transmitir aos seus clientes a
terrível doença e eles deixando-se levar pelas doces palavrinhas
da “bella italiana”, agora fazem parte das estatísticas horrorosas
que vou ceifando milhões de seres humanos em todo o mundo.

Morreu uma criminosa? Quem intencionalmente atenta contra
a vida alheia comete um crime. Assim diz a lei. Mas isso não anula
a sua tragédia e uma não menos trágica realidade: centenas de
homens aceitaram sexo “ao natural” com uma prostituta. Alguns
serão casados, outros terão relações estáveis e ainda outros que
gostam de variar – e o pior cenário é infectarem as suas próprias
esposas. Mesmo sendo vítimas de uma vingança cruel, qualquer
um deles lidou com a própria vida – e a de outros – porque
deixaram-se levar pelas acções praticadas pela mulher dos cabelos
louros.

Nos trilhos da memória
Miguel Carvalho

Sou maluco por comboios desde miúdo.
No velhinho Hospital Maria Pia, no Porto, onde estive internado

umas semanas para uma operação à garganta, havia um quartinho
com brinquedos e outras diversões para as crianças. Desde então,
ficou-me gravada na memória a enorme maqueta com comboios,
estações e apeadeiros que por lá havia.

Com o passar dos anos, a «doença» acentuou-se e saiu fora dos
trilhos. Dei comigo a coleccionar recortes de jornais sobre
comboios, li de fio a pavio alguns livros publicados sobre o tema e
fiz, para mim, o historial do verdadeiro crime público cometido
pela CP, com o desmantelar de linhas e linhas de comboio por esse
País fora com as justificações mais estapafúrdias e os interesses
mais subterrâneos. Organizei fins-de-semanas e férias a pensar no
roteiro das estações abandonadas. (E também no roteiro da posta,
da vitela e do cabrito, confesso!). Às vezes, manhã cedo de um dia
de semana, um grupo de amigos, amantes da vida, dos comes e
dos bebes, desenrascavam folgas e atestados para abalar a rotina.
Encontravam-se na estação de São Bento e iam aquecer a alma
e as carnes até ao Pinhão, em pleno Douro. Para lá, os sentidos iam
sempre despertos para a paisagem, ansiando pelo momento em
que o comboio quase beijava o rio. Para cá, já a moer o dia e
embalados no ronronar da carruagem, muita galhofa e pouco tino.
Mas nada de traições. A água das Pedras nunca foi para ali
chamada, é bom que se diga.

Guardo comigo esses momentos com o mesmo carinho que
aconchego alguns dos últimos bilhetes da estação de Barca de
Alva, que tenho comigo. Há dias, Carlos Andrade, o conhecido
moderador da Quadratura do Círculo, confessava também a sua
paixão e dizia, quase envergonhado, que já tinha gasto fortunas
em miniaturas de carruagens e locomotivas. Compreendo-te, ó
como te compreendo, caro Carlos! Tenho, desde há uns dias, um
comboio e uma estação para montar lá em casa. Com guarda de
estação e tudo.

A mim, porém, não perguntem marcas, não saberei distinguir
épocas e maquinaria. O comboio é paixão, mas a puxar para o lado
das memórias de um tempo, a puxar para a revisitação de A Cidade
e as Serras, a puxar para o lado das vivências de gentes e terras.
É por isso que aquilo que a CP e os sucessivos governos fizeram
ao longo de anos no território dos caminhos-de-ferro portugueses
me toca e revolta. É algo que deveria ser julgado e condenado com
penas que não deixassem dúvidas quanto à gravidade do crime.
Em nome de sinergias, contenção de despesas, subserviências e
negócios obscuros com empresas de camionagem e autarquias,
desertificou-se um País, desavergonhadamente, sem respeito pela
qualidade e conforto, sem respeito por populações, as suas
necessidades e ritmos de vida.

As populações – no Pocinho, em Bragança, em Barca de Alva –
lutaram o que puderam contra a criminalidade de Estado. Pela
calada da noite ou à bastonada, os decisores ganharam.

Acontece que a memória das pessoas não é curta.
Há dias, escondida na Página do Leitor do JN, uma carta de um

cidadão chamado João Conlelas ajustava singelamente algumas
contas. A coisa passou-se assim: o doutor Mário Soares, sempre
incensado pelas comitivas que o acompanham, havia dado, por
estes dias, um ar de sua graça em Bragança, vociferando contra
a interioridade e prometendo que, se fosse eleito Presidente da
República, lá estaria na primeira linha da defesa das populações
e do seu comboio. O leitor do JN esclarece que, por aquelas
bandas, não houve grande entusiasmo com o palavreado e o
folclore de campanha. Ora, segundo João Conlelas, a explicação
é simples: há uns anos, numa das presidências abertas de Soares
por aquelas bandas, o então inquilino de Belém recebeu dos
transmontanos um forte apelo para não deixar acabar o comboio
que a CP ameaçava tirar-lhes. Tal como hoje, Soares prometeu,
alto e bom som, que o comboio era do povo e do povo ia continuar.
Na manhã seguinte, foi-se o comboio e Soares não voltou. Até há
dias. Os transmontanos é que «ainda não esqueceram a traição»,
escreve o leitor.
Foi Soares quem disse, uma vez: «Em democracia, quem mente
ao povo é réu de alta traição». Eu subscrevo. Quanto a ele, melhor
será lembrar-se de que não andamos todos a ver passar os
comboios.

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

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

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

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

Mastigar o que engolir
José Mendes

A 7 de Março de 2007 celebrará a RTP, televisão pública, 50 anos
de emissões regulares. Um olhar de relance ao canal RTP
Memória mostra até que ponto a questão essencial permanece
premente: só o espectador pode decidir se a TV serve para formar,
para entreter ou para encontrar algum caminho entre os dois. Em
rigor, não há maneira de saber qual a decisão mais acertada.

Não há como explicar às novas gerações de telespectadores que
há trintena de anos quem fazia «parar o trânsito» era gente como
Vitorino Nemésio, José Hermano Saraiva, António Vitorino
d’Almeida e, compulsivamente, Marcelo Caetano, com as suas
«Conversas em Família». Com o advento da televisão privada
chegam os «reality shows», gente enclausurada em vivendas,
grades e grilhetas, que se expunham aos olhares dos espectadores
fazendo do pequeno ecrã um ainda mais pequeno buraco de
fechadura. O ano televisivo de 2005 vai chegar ao fim com os
mesmos problemas e virtudes do seu princípio. Que o único rival
para o coscuvilho seja o futebol só prova que nos continua a ser
dado mais do mesmo e que o mesmo não tem para onde ir a não
ser exagerar à exaustão os seus próprios termos.

Para tanto foi inventado o «zapping». O pacote «Funtastic Life»
da TV Cabo dá a ver 65 canais, 37 dos quais falados em português.
Sobram os legendados na lusa língua, os estrangeiros mais puros
que duros consoante o dialecto e, fora os consoantes, dois falados
apenas em vogais abertas, também conhecidos como erótico-
pornográficos. Há canais para todas as idades, do Baby TV ao Sexy
Hot, canais de encomendas de compras, automóveis, barcos,
aviões, foguetões, comida avulso e o que se quiser, séries, filmes,
informação, curiosidades, documentários, sagas da História e
histórias de sagas, escândalos, consensos, música para dançar,
entoar e coleccionar, conversas onde se ouve quem fala, debates
onde todos falam ao mesmo tempo e desenhos animados para
entreter os petizes e garantir que o orçamento familiar não precisa
de ser gasto em «baby-sitters».

Como há quase 50 anos, ainda temos de decidir o que queremos
da TV. Em 13 anos passamos de duas para 65 opções. É hora de
pedir ajuda à família e, como num prazenteiro almoço de domingo,
fazer as contas à vida, as contas ao que conta. E, de uma vez por
todas, como à mesa, servirmo-nos do que queremos em vez de
esperar sermos servidos com o que nos querem dar e nem
pedimos.

Desligar o botão pode nem ser escolha, mesmo sabendo que a
TV pública tem dinheiro para fazer programas e a privada faz
programas para ter dinheiro. Por isso, a TV por cabo é a nova
«taxa».

Quanto mais há para mastigar, mais devemos saber o que
engolir. Na TV como no resto.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: A recordação de um amor do passado deixá-lo-á muito
nostálgico. Viva o presente.
Saúde : Cuide da sua alimentação com maior vigor.
Dinheiro: Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê

prioridade ao profissionalismo.

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: Semana favorável ao convívio. Convide alguns amigos
para saírem consigo.
Saúde : Poderá sentir-se mais cansado que o habitual. Tome
um duche quente e relaxe.

Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba com aquilo que conta. Pense
bem antes de agir.

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.
Amor : Cuidado com as falsas amizades. Avalie bem o
carácter de um conhecido antes de lhe confiar algo.
Saúde : A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana.
Tente travar essa tendência.

Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se
agir dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor.
Amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis para
manter essa estabilidade.
Saúde : Propensão para uma pequena indisposição. Se achar
necessário consulte o seu médico.

Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá
ser recompensado.

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Mantenha a alegria e o optimismo que o caracterizam.
Motivará as pessoas que estão ao seu redor.
Saúde : Maior tendência para se sentir sonolento e sem vigor
físico.

Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas profissionais. Mantenha a
calma, de modo a resolver os imprevistos da melhor maneira.

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será
bastante positivo para ambos.
Saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá colocar em
risco a sua dieta.

Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado, sendo honesto e
consciente das suas capacidades.

Carta da Semana:  9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Seja honesto com a sua cara-metade e com todos os
que o rodeiam.
Saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade

faça sessões de massagem.
Dinheiro: Evite delegar tarefas de extrema responsabilidade a outros
colegas. Seja rigoroso e cumpre-as do princípio ao fim.

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a
orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o seu apoio.
Saúde : Procure o seu médico assistente com maior

regularidade. Faça análises de rotina.
Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure não desistir dos seus
objectivos.

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: Período favorável ao romance. Poderá surgir uma
pessoa que se tornará importante na sua vida.
Saúde : Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas

horas sem comer.
Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se
para não sofrer dissabores.

Carta da Semana:  Valete de Espadas, que significa Vigilante
e Atento.
Amor: Procure fazer uma surpresa à sua cara-metade criando
uma ambiente romântico.

Saúde: Procure descansar um pouco mais.
Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais.  Guarde as suas
intenções a sete chaves.

Carta da Semana:  6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Procure não ter o seu coração tão fechado. Dê a si
mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade.
Saúde: Previna-se contra as constipações.

Dinheiro: Reflicta sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita.

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem
para que não se arrependa mais tarde.
Saúde : Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem.

Dinheiro: Analise exaustivamente as suas finanças e veja como rentabilizá-las.

Entrevista de Sua Excelência o Secretário de Estado
do Ambiente, Prof. Dr. Humberto Delgado Rosa

1 - Canadá - Montreal, recebeu os conferencistas com a
primeira neve e -10ºC, ainda longe dos -40ºC que atinge ao
longo do Inverno. Teve alguma surpresa na cidade que
encontrou ou no trabalho da conferência?

A dimensão de uma grande urbe, de uma grande conferência
internacional, fizeram parte daquilo que foi para mim uma
experiência inesquecível. A boa condução política e organizativa
da cimeira pelo governo canadiano foi também digna de registo.
Montreal 2005 será um evento marcante para todos os que nele
participaram.

2 - O protocolo Quioto, assinado em 1997, entrou em vigor
a 16 de Fevereiro. Que temos nós a ver com isso?

O nosso planeta não é imutável, e ao longo da sua história de
muitos milhões de anos a sua atmosfera já teve alterações, algumas
mesmo radicais, mas em geral foram alterações muito lentas. Hoje
sabemos que a atmosfera está a mudar a ritmo acelerado, e que
isso se deve à actividade humana, ao emitir gases com efeito de
estufa. E também sabemos que isso causa mudanças climáticas
com consequências desastrosas, de que são indício os furacões nas
Américas ou a seca em Portugal, uma das piores dos últimos cem
anos. O Protocolo de Quioto, reforçado agora na conferência de
Montreal, é simplesmente o melhor instrumento de que o mundo
dispõe para iniciar uma nova fase de desenvolvimento humano
com mais eficiência, menos emissões poluentes, mais equidade.
Isso tem a ver com nós todos, com os nossos filhos, com os nossos
netos e bisnetos.

3 - Mas somos o país da Europa que mais gases poluentes
emite proporcionalmente à produção que tem?

De modo algum! Portugal é um dos países com compromissos
ao abrigo do Protocolo de Quioto, que lhe impõe um máximo de
27% de crescimento das suas emissões em relação a 1990. Mas ao
atingir esse limite, Portugal será um dos países desenvolvidos com
menos, e não com mais, emissões poluentes por habitante. Isso é
assim porque partimos de uma base de emissões relativamente
muito baixa em 1990. É também pela magnitude implícita da meta
portuguesa que estamos já hoje acima do nosso limite de Quioto,
mas isso só nos deve estimular a um esforço redobrado de
eficiência energética, de energias limpas e de redução de emissões.

4- Apesar dos investimentos no metro e no comboio, con-
tinua a encher-se as cidades de túneis, de pontes rodoviárias
e de parques subterrâneos. Tudo solicitações ao uso do
automóvel contrarias à redução das emissões. Na sua opinião
o governo é mais estadismo ou transportes públicos?

Qualquer governo moderno e atento sabe bem que o futuro
passa pela promoção dos transportes públicos e colectivos, e pelo
desestímulo do uso rotineiro e diário do transporte privado. O
automóvel privado em meio urbano onde existem alternativas é
um luxo, e deve ser entendido e onerado como luxo que é.

5 e 6 - As exigências de Quioto são uma oportunidade para
Portugal se modernizar e melhorar a saúde pública. Ou esta
conferência internacional de Montreal, que termina hoje dia
9 de Dezembro é mais uma carolice? Quais as principais
medidas discutidas e aprovadas nesta conferência que teve
a participação de 154 países?

O resultado da conferência de Montreal mostra que ela foi tudo
menos uma carolice ou uma perda de tempo. Em Montreal o
Protocolo de Quioto reforçou-se e ganhou garantias de
continuidade; os mecanismos de desenvolvimento limpo de
Quioto, pelos quais os países desenvolvidos podem reduzir
emissões por investimentos noutros países, ganharam novo
impulso e novos instrumentos de aplicação; os países
desenvolvidos e em desenvolvimento aproximaram posições e
mostraram empenho comum no combate às alterações climáticas;
e a Convenção da ONU para as Alterações Climáticas continuará
a ser aprofundada por todas as partes envolvidas. Montreal foi um
sucesso e mais um passo histórico para o futuro climático e
ambiental do planeta. Para Portugal foi ainda um momento de
reforço de laços e de cooperação sobre clima e ambiente com
países amigos, em especial o Brasil e os países africanos de língua
portuguesa.

7- Esta viagem permitiu-lhe conhecer a cidade de Montreal.
Quer divulgar o que mais gostou?

Montreal fazia parte de há muito do meu imaginário, fruto das
histórias que sobre ela ouvi desde pequeno na boca da minha mãe,
que lá viveu em adolescente com os seus pais e meus avós. O meu
avô, General Humberto Delgado, teve funções de representante
português no Conselho da ICAO (International Civil Aviation

Organization) entre 1947 e 1950, e isso fez com que a minha família
mantivesse uma memória viva desta fantástica cidade. O frio, a
neve, as panquecas com maple syrup, as roupas especiais que o
clima exige, a boa qualidade das casas e infra-estruturas,
coincidiram com o que imaginava, e deram-me muita satisfação.
Levo também uma recordação inesquecível da vista da cidade do
cimo do monte que lhe dá o nome, e de uma refeição extraordinária
num restaurante português de grande qualidade. Encontrar em
Montreal uma comunidade portuguesa activa e omnipresente foi
uma satisfação muito grande.

8- Mensagem de Prof. Dr. Humberto Delgado Rosa,
secretário de Estado do Ambiente,  à comunidade portuguesa
de Montreal.

Caros compatriotas, orgulhem-se do que são, das vossas
capacidades, das vossas origens, da vossa cultura portuguesa.
Mas ao mesmo tempo, empenhem-se em participar e ter voz activa
na vida social e política do Canadá. Ganharem cada vez maior
influência e respeito nessa vossa segunda pátria será a melhor
forma de mostrarem dedicação e serviço a um Portugal que é
também vosso e não esquece.

Manuel Rodrigues
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27º aniversário do Clube Oriental
Festejado à altura
dos seus pergaminhos

Texto e fotos de António Vallacorba

O Clube Oriental Português de Mon-
tréal (COPM), desde há cinco anos presi-
dido por Joaquim Cunha, celebrou mui
condignamente no sábado passado os 27
anos da sua vida institucional.

Joaquim Cunha estava vizivelmente
satisfeito pela ocorrência de mais este
aniversário e por ver “esta casa cheia”,
quando dirigiu algumas palavras de

saudação e de boas-vindas, durante o que, falou também do
esforço que se tem feito para manter o clube em actividade e
exortando os sócios a implicarem-se durante as eleições no
próximo mês de Janeiro.

Aliás, ele próprio estivera assaz ocupado na cozinha no início do
serão, na confecção do agradável jantar e naquilo que foi uma mui
nobre festa de aniversário, decorrida num ambiente deveras
encantador, de elegância, cor e animação.

De entre os presentes também (e digno de registo pelo abraço
de solidariedade que levaram), representantes de várias
colectividades locais, sendo sobretudo de realçar o Clube Portu-

gal de Montréal (CPM) e a Casa dos Açores do Quebeque

(Caçorbec), cujos presidentes obsequiaram o clube aniver-
sariante com lembranças alusivas ao momento festivo, merecendo
destaque pelo significado da obra em questão uma reprodução da
legendária tela “Os Emigrantes”, do Mestre Domingos Rebelo,
pintor açoriano.

Gil do Couto (Caçorbec) e Fernando Santos (CPM) deram
ainda testemunho do carinho e da admiração com que o COPM
é tido na comunidade, enquanto reiterando a importância que o
desporto tem no desenvolvimento das pessoas e o bom relacio-
namento existente entre as suas agremiações.

Fernando Claudio, secretário do COPM, foi outro dos oradores.
Conforme a sua resenha histórica do clube aniversariante, foi este
fundado no dia 10 de Dezembro de 1978 por “catorze entusiastas
do desporto-rei (o futebol), que reunidos em assembleia numa
modesta garagem lançaram mãos à obra que é hoje uma

realidade”.
Ainda segundo aquele dirigente, o COPM já teve várias equipas

de futebol sénior, júnior “midget” e “pee-wee”; uma equipa
feminina de basquetebol, uma de ginástica educativa, grupo
cénico, um rancho folclórico e o Grupo Coral Alentejano.

Cesário Ferreira, Fernando Claudio, Lázaro Sales e José Inácio
foram homenageados com placas comemorativas pelos seus 25
anos de sócios, num justo reconhecimento do mérito deles e de
outros que, infelizmente, não puderam estar presentes.

Na parte do entretenimento, foi este muito bem preenchido pelo
conjunto “Contact” e pelo jovem e talentoso Alex Câmara, cujas
actuações contribuiram grandemente para o brilhantismo geral
desta noite festiva, que, inclusivamente, teve um dos momentos
altos durante o corte do bolo de aniversário, que foi servido com
“champangne”.
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É sempre gratificante testemunhar a longevidade que muitas
das nossas colectividades vão alcançando. No caso do COPM,
trata-se efectivamente de uma das mais idóneas da comunidade,
com forte tradição na vida social, recreativa, cultural e desportiva.

Entretanto, e para benefício das pessoas interessadas, abrimos
aqui um parêntese para passar a informação de que o COPM está
a organizar uma sensacional passagem do ano, pelo que devem
fazer as suas reservas o quanto mais cedo possível para o 342.4373.

O COPM - lembramos - é dirigido por Joaquim Cunha,
presidente; Cesário Ferreira, vice-presidente; Fernando Claudio,
secretário; e Graça Barbosa, tesoureira, para além dos muitos
outros elementos que constituem o Conselho de Administração,
Assembleia-Geral, Conselho Fiscal e Conselho de Disciplina, aos
quais saudamos pela passagem desta feliz efeméride, com votos de
contínua prosperidade.
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Os outros sucessos
Em 1994, Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e Chorei, uma

história de amor em que Paulo Coelho explora o seu lado feminino,
é publicado no Brasil. A história sobre a força espiritual do amor
e da redenção consolida a carreira internacional do autor. Os
livros de Paulo Coelho começam a ultrapassar o domínio literário
para se transformarem num fenômeno de influência na Europa que
se expande posteriormente por todo o mundo.

Em 1996, Paulo recebe dois prestigiados prêmios na Itália: o Su-
per Grinzane Cavour e o Flaiano Internacional. No mesmo ano, a
Editoria Objetiva adquire os direitos de edição de O Monte Cinco,
um romance baseado na vida do profeta Elias que coloca, num
contexto bíblico, as questões existenciais sobre a dificuldade de
enfrentar a vida e aceitar desafios que atormentam o homem
moderno. Paulo Coelho recebe por esta obra um milhão de dólares
como adiantamento sobre os direitos autorais - nunca nenhum
escritor brasileiro recebeu uma quantia semelhante.

Ainda em 1996, funda o Instituto Paulo Coelho, destinado a
prestar auxílio aos mais carentes, especialmente crianças e idosos.

Em 1997 é publicado o Manual do Guerreiro da Luz, uma
coleção de pensamentos destinados a ajudar a descobrir o
guerreiro da luz existente em cada um. Veronika Decide Morrer ,
um romance com um estilo mais narrativo que os anteriores, é
publicado no Brasil em 1998. Conta a história de uma jovem
moderna comum, com uma vida aparentemente feliz e
equilibrada, que toma a decisão paradoxal e impossível de morrer
- e descobre, no caminho da morte, o esplendor da vida.

Em 1998, Paulo realiza uma turnê literária pelo mundo com
grande sucesso. Visita a Ásia e o Leste Europeu, numa viagem que
começa em Istambul, no Expresso do Oriente, passa por Sofia e
termina em Riga. Nesse mesmo ano, a revista francesa Lire
anuncia que Paulo Coelho foi o segundo autor mais vendido em
todo o mundo em 1998.

Em Maio de 2000, viaja ao Irã e torna-se o primeiro escritor não
muçulmano a visitar oficialmente o país desde a revolução islâmica

de 1979. É convidado pelo programa Centro Internacional para o
Diálogo entre Civilizações. Antes da sua visita, calcula-se que
tenham sido vendidos milhões de exemplares dos seus livros, em
edições clandestinas (o Irã nunca assinou o acordo internacional
de copyright).

Em Setembro de 2000 é publicado O Demônio e a Senhorita
Prym, uma narrativa dramática sobre a felicidade e o livre arbítrio.
Ao longo das suas páginas o leitor assiste à luta entre o sofrimento
e a esperança, um combate de sete dias entre os anjos e os
demônios da natureza humana. O escritor continua suas viagens
pelo mundo, passando por China, Colômbia, México, Londres,
entre outras cidades. Em 2001, publica Histórias para pais, filhos
e netos , uma coletânia de 231 textos com histórias que vão de
releituras de lendas e fábulas tradicionais de diversas culturas a
relatos da experiência pessoal do autor, passando por episódios da
vida de nomes célebres, que Paulo Coelho converteu em reflexões.

Academia Brasileira de Letras
A 25 de Julho de 2002, Paulo Coelho é eleito para ocupar a

cadeira número 21 da prestigiada Academia Brasileira de Letras
(ABL), sob aplausos de uns e críticas de outros. No discurso du-
rante a cerimônia de posse, o autor citou a frase do seu anteces-

Biografia: A vida e a obra de Paulo Coelho II

Prêmios e condecorações
» “Grand Prix Litteraire Elle’’ (França/95)
» “Knight of Arts and Letters’’ (França/96)
» “Flaiano International Award’’ (Itália/96)
» “Super Grinzane Cavour Book Award’’ (Itália/96)
» “Golden Book’’ (Yugoslávia?/95, 96, 97, 98)
» Finalist for the ‘’International IMPAC Literary Award’’ (Irl./97)
» “Comendador de Ordem do Rio Branco’’ (Brasil/1998)
» “Crystal Award’’ no Fórum Econômico Mundial (Davos/99)
» “Golden Medal of Galicia’’ (Espanha/99)
» “Chevalier de L’Ordre National de la Legion d’Honneur’’ (França/2000)
» “Crystal Mirror Award’’ (Polônia/2000)
» Premio Fregene de Literatura (Itália/2001)
» Premio Bambi de Personalidade Cultural do Ano (Ale./2001)
» Oficial de Artes e Letras (França/2003)

Títulos
» Membro do Board do Instituto Shimon Peres Para a Paz o
» Conselheiro Especial da UNESCO para ‘’Diálogos Interculturais e
convergências espirituais’’
» Membro da diretoria da Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
» Membro da Academia Brasileira de Letras Principais

sor na Academia, o economista Roberto Campos: ‘’A violência da
flecha dignifica o alvo’’. E explicou: ‘’Muitas vezes, em momentos
em que me sentia julgado com severidade excessiva pela crítica,
lembrava-me desta frase. E lembrava-me do sonho do qual não
estava disposto a desistir: entrar, um dia, para a Academia
Brasileira de Letras.’’

No ano seguinte, lança Onze Miinutos.  De acordo com a revista
americana ‘’Publishing Trends’’, o livro fez de Paulo Coelho o autor

mais vendido do mundo em 2003, apesar da obra ainda ter sido
lançada nos Estados Unidos, Japão e mais dez países (o que
ocorreu apenas em 2004). Também na lista de ‘’Publishing
Trends’’, O Alquimista se encontra em sexto lugar de vendas
mundiais em 2003. Onze Minutos atingiu o primeiro lugar em todos
os países onde foi lançado, exceto Inglaterra, onde ficou em
segundo.

No ano passado, o escritor reuniu-se com Mauricio de Souza
para contar 24 histórias através dos personagens do cartunista. A
parceria deu origem a O Gênio e as Rosas .

Agora Paulo Coelho prepara-se para o lançamento de O Kahir,
previsto para 2 de abril. O escritor já vendeu quase 65 milhões de
exemplares de seus livros, traduzidos para 56 idiomas em mais de
150 países.
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Desenho da semana

Estas são de graça...

Sabia que...

Era uma vez quatro homens e uma mulher que sobreviveram
de um naufrágio numa tradicional ilha deserta. Até aí, tudo bem,
rolava a maior suruba, todo mundo era feliz.. Até o dia em que
a mulher morreu. A primeira semana, até que foi sossegada, a
segunda já estava mais complicada, na terceira, a coisa tava feia,
e na quarta então, a situação ficou insuportável. Foi então que
um deles virou e disse:

- É isso aí moçada, não dá mais prá aguentar, vamos enterrá-
la...

Duas freiras vinham andando pela rua, à noite, quando foram
atacadas por dois assaltantes que, vendo que as duas não
tinham nada que valesse a pena ser roubado, resolveram, para
não perder o serviço, viola-las. Elas gritam, gritam e ninguém
aparece. Uma delas, tomada do fervor religioso, reza:

- Senhor, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem!
Ao que a outra responde:
- Só se fôr o teu, porque o meu é um artista!

Um nobre e rico aristocrata estava dando uma festa na sua
mansão e reparou que um dos convidados se parecia
extremamente com ele. Pensando que uma tal semelhança não
era possível sem laços de sangue e imaginando uma possível
aventura do pai, aproximou-se do convidado e perguntou :

- A sua mãe foi alguma vez empregada desta casa ?
O convidado respondeu :
- Não, mas o meu pai foi cá jardineiro.

-Já alguma vez pensaste como é que te consegues lembrar de
um número de telefone? E do caminho para a escola?
-Sabes por que razão não tens de pensar em respirar ou por que
razão os teus olhos pestanejam?
-E por que é que consegues aprender a ler? E como consegues
dominar um lápis para escrever?
-E por que é que sonhas?
-Bem, já deves ter adivinhado que é o teu cérebro que manda
no teu corpo... Mas há mais...
-É o órgão que controla o corpo e a mente das pessoas, mas é
também o que lhes permite aprender e evoluir.
-Repara em algumas características do teu cérebro:
- É mais rápido do que qualquer computador que já tenhas
usado.
- Como órgão é grande: enche metade da tua cabeça.
- Parece uma esponja cinzenta e enrugada e pesa apro-
ximadamente 1 quilo. O cérebro de um adulto pesa em média
1400 gramas.

Reis Magos, santos esquecidos
dentro das tradições do Natal

Armando Gimenez

Das figuras bíblicas mais intimamente ligadas à tradição
religiosa do povo destacam-se os Reis Magos, ou melhor, os Santos
Reis uma vez que a hagiologia romana considera-os bem
aventurados. O simbolismo dos Reis Magos é amplo e emprestam-
lhes os exegetas as mais diversas interpretações. Estão ligados
intimamente às festas do Natal e deles nasceu, praticamente, a
tradição do Papai Noel, pois os presentes dados nessa ocasião
reproduzem que os magos do Oriente, depois de cumprida a rota
que lhes indicava a estrela de Belém, prestaram a Jesus na gruta
onde ele nascera. As referências bíblicas são vagas e o episódio
quase passa despercebido dos evangelistas, mas as contribuições
da tradição patriática são muitas e, como elas têm força de fé e
verdade, nelas devemos buscar grande parte das coisas que se
contam dos santos Belchior, Gaspar e Baltazar já referidos pelos
profetas do Velho Testamento, que vaticinavam a homenagem dos
Reis ao humilde filho de Davi que deveria nascer em Belém.

De onde vieram e o que buscavam, pouca gente sabe. Vinham
do Oriente e Baltazar, o mago negro talvez viesse de Sabá (terra
misteriosa que seria o sul da Península Arábica ou, como querem
os etíopes, a Abissínia). Simbolizam também as três unicas raças
bíblicas, isso é, os semitas, jafetitas e camitas. Uma homenagem,
pois, de todos os homens da Terra ao Rei dos Reis.

Eram magos, isto é, astrólogos e não feiticeiros. Naquele tempo
a palavra mago tinha esse sentido, confundindo-se também com
os termos sábio e filósofo. Eles prescrutavam o firmamento e
sentiram-se chocados com a presença de um novo astro e, cada
um deles, deixando suas terras depois de consultar seus
pergaminhos e papiros cheios de palavras mágicas e fórmulas
secretas, teve a revelação de que havia nascido o novo Rei de Judá
e, que ele, como soberano, deveria, também, prestar seu preito ao
menino que seria o monarca de todos os povos, embora o seu Reino
não fosse deste mundo.

O simbolismo dos presentes
Conta ainda a tradição que, ao chegar a Canaã, indagaram os

Magos onde havia nascido o novo Rei de Judá. Essa pergunta
preocupou Herodes, que hoje seria considerado um quisting a
serviço dos romanos, e que reinava na Judéia. Os representantes
do Império preocupavam-se com o aparecimento de um novo lider
do povo de Israel. A revolta dos macabeus ainda não fora esquecida
e o povo oprimido esperava, ansioso, pela vinda do Messias que iria
libertar o Povo de Deus e cumprir a palavra do salmista: “Disse o
Senhor ao meu Senhor — senta-te à minha direita até que ponho
os teus amigos como escarbelo aos teus pés”. Os magos procuram
— conforme conselho de Herodes — o novo Rei para render-lhe
homenagem e para informar o representante romano do lugar
onde nascera o Messias a fim de, com falso preito, sequestrá-lo.

Sabrina, uma rapariga de 8 anos deu este desenho a um
dos nossos colaboradores para mostrar o protocolo de
Quioto.

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

Nenhuma taxa de serviço

Preços competitivo aos dos bancos

Aberto segunda a sábado

Troca excelente de euros e dólares US

Falamos português

Paramount adquire Dreamworks
Depois da aquisição mediática da MGM pela Sony Pic-

tures, Paramount fechou um grande negócio adquirindo a
Dreamworks. Paramount Pictures celebrou o negócio em
comprar a empresa DreamWorks SKG, por 775 milhões de
dólares, assumindo os custos actuais da empresa e outras
obrigações herdadas. Este negócio era critico para a Para-
mount, para cumprir com os objectivos em melhorar os
ganhos e qualidade dos filmes. Para financiar a compra Para-
mount venderá 59 títulos da livraria existente da
Dreamworks, estando esta avaliada entre 850 milhões a 1
bilhão de dólares. Em alguns dos títulos estão incluídos
“Beleza Americana” e “O Gladiador”.  Este negócio não inclui
a Dreamworks Animations, sendo esta a parte mais lucrativa
onde estão presentes os sucessos de bilheteiras como “Shrek”.
Embora não tenha sido adquirida, os direitos de distribuição
serão exclusivos da Paramount nos próximos 7 anos.

Trailers e mais trailers
É para todos os gostos, mais novos,

mais velhos, para os amantes de
emoções fortes e para quem gosta de
super-heróis. Com o chegar do ano
novo as produtoras querem deixar os
seus trunfos para um ano novo, estes

últimos dias tem sido disponibilizado os trailers promocionais
dos filmes mais esperados do próximo ano.

Para quem gosta de adrenalina, “Final Destination 3”,
“Slither” até agora querem marcar o ano de 2006.

Veja os trailers que recolhemos para vocês.
http://www.apple.com/trailers/fox/ice_age_2
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

Consulado Geral
de Portugal

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

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

4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h

UM SERVIÇO DO

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

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

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

LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541

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

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

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

514.862.2319

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

HOTEL
RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle                    450.430.8950
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795

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

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec 450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
5038 rua St. Urbain
Montreal, Québec                              514.710.0132

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

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727
OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent 514.288.3019

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362

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

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

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

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

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

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

†

†

A Voz de Portugal
Para nos contactar

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

Victor Martins Medeiros
1977 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Dezembro de 2005,
com 28 anos de idade, Victor Martins Medeiros, natural
de Montreal, filho de Martins Pacheco Medeiros e Maria
Cândida Amaral, naturais de Lomba de Maia, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor seus pais, sua irmã Liberta Maria, seus
irmãos António José e Emanuel, sua namorada Trina
Rehel, tios e tias, assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral tem lugar hoje, 14 de Dezembro, às 10h00, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde irá a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aquelas
que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar
por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Maria Georgina Garça Pimentel
1922 – 2005

Faleceu em Montréal, no 7 de Dezembro de 2005, com
83 anos de idade, Maria Georgina Garça Pimentel,
natural de Água de Pau, São Miguel, Açores, esposa
do já falecido José Medeiros Garça.
Deixa na dor seus filhos Maria dos Anjos, Lucília
(Mariano Borges), Cármen (Joaquim Raposo), José
(Arminda Pimentel), Norberto (Corália Aguiar), Artur
e Gabriel (Evelina Meneses), seus netos (as), seus
irmãos (ãs), cunhados (as), sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve no dia 9 de Dezembro de 2005, na igreja da Missão Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde foi a sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Artur Guilherme
1928-2005

Faleceu em Montréal, no 6 de Dezembro de 2005,
com 77 anos de idade, Artur Guilherme, natural de
São Bartolomeu, Lourinhã, Portugal, esposo de
Maria Helena Henriques.
Deixa na dor sua esposa, sua filha Claudette Henriques
Guilherme e seu neto Christopher Guilherme, assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montréal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar sábado, 10 de Dezembro, na igreja da Missão Santa Cruz,
seguindo depois o cortejo fúnebre para o mausoléu Padre Pio, no cemitério
Repos St-François d’Assise, onde foi 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.

† Salomé Vieira Arruda
1947 - 2005

Faleceu no dia 9 de Dezembro de 2005, em Montreal,
com 58 anos de idade, Salomé Vieira, natural da Ribeira
Quente, São Miguel, Açores, esposa de João Arruda.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos Michael (Fernanda
Costa), Billy (Fátima Pereira) e Jennifer, seus netos
Samantha e James, sua irmã Eduarda (João da Silva),
seus irmão Manuel (Marta Costa), cunhada(o) s,
sobrinha(o)s, assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, 12 de Dezembro, na igreja da Missão
Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre para o cemitério Notre-Dame-
des-Neiges.

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.

† Maria Natália Carvalho Ferreira
1934 - 2005

No passado dia 5 de Dezembro de 2005, faleceu em
Montreal, com a idade de 71 anos, a Sra. Maria Natália
Carvalho, esposa do Sr. Gabriel Ferreira, naturais da
freguesia de Arrifes, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos Gabriel (France
Coté), João Manuel, Michel (Huguette Connel) e Mario
Jorge; seus netos Alexandre e Michael; seus irmãos
(ãs) Floripes Cordeiro, Alexandrina Cordeiro, Leonilde
Arruda, Benjamin Carvalho e Manuel Carvalho; seus
cunhados(as), sobrinhos(as), primos(as), assim como
muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na igreja Saint-Conrad, em Anjou,
seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério Repos Saint-
François D’Assise, onde foi a sepultar, descansando para a eternidade.

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

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.

6825 rua Sherbrooke este,
Montréal, Québec

Director: José Teixeira
Tel.: (514) 727-2847

† Iva Martins de Lima
1939 - 2005

Faleceu em Toronto, no dia 3 de Dezembro de 2005, com
66 anos de idade, Iva Martins de Lima, natural das Quatro
Ribeiras, Terceira, Açores, esposa de Francisco Lima.

Deixa na dor seu esposo, seu filho Nelson, seu neto, sua
nora, seus irmãos (ãs), sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.

O funeral teve lugar na quinta-feira 8 de Dezembro, na
Igreja Santa Inês, seguindo depois o cortejo fúnebre para
o Mausoléu de Park Lawn, onde foi a sepultar, em cripta.

A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aquelas
que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar
por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

(514) 820-5247

Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.

Padaria Medeiros
(514) 277-9290

EMPREGOS

Precisa-se costureiro (a) para
lavandaria em Longueuil, para
pequenos consertos e para atender
ao balcão. (514) 246-9895

Vendedor (a) para loja no centro da
cidade, para trabalhar com o público
e com a caixa registadora. Falar
francês e inglês. Ter completado o
secundário 5. Damos formação.
Tempo parcial ou inteiro. Pessoas
sérias. Sílvia (514) 842-2921 Casa comercial e residencial

antiga muito grande, com garagem
espaçosa, no centro de Carva-
lhelhos, conselho de Boticas,
Portugal. Preço: 25000 Euros.
Aceitam-se ofertas sérias, em
Euros o dólares cana-dianos, em
carta fechada:

6980, Ch. Côte-St-Luc
#109, Montréal (PQ),

H4V 3A4
(514) 482-5229

Pessoa para cuidar (“concierge”) de
um bloco de apartamentos, em
Montréal. Deve residir. Salário a
discutir. (514) 276-3523

VENDE-SE

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

Senhora para fazer limpeza. Três
vezes por semana. Das 9h às 15h.

(514) 893-6656

Lugares disponíveis
 Infantário à noite, no bairro Rosemont.
Chamar para o (514) 593-9331

INFANTÁRIOS

Procuramos cortadores de
“Shearling” (pele de ovelha ou
cordeiro). Fábrica de alta
qualidade. Deve ter experiência
com “Shearling”. Tempo inteiro.
Boas condições e bom salário.
Contactar Arnold ou Veronica
Tel.: (514) 387-5495

Casa – 4 assoalhadas recuperada.
Terreno 1800 m 2  com anexos e
garagem. Situada na Lagoa Parceira,
2 km de Caldas Rainha, 5 km da praia
Foz Arelho. Preço: 140000 Euros,
negociável. Telf: 011 35121 919
130622 Maria José, 011351
21962046543 Maria de Fátima
(Lisboa), (514) 270-8862 Emidia,
Montreal.

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

Contactar (514) 830-7942

RESTAURANTE

Senhora brasileira deseja corres-
ponder com Português viúvo ou
divorciado, com 70 a 80 anos.
Escrever para: Francisca Tone-
lho, 3940 de Bullion, Mtl, QC,
H2W 2E1.

ENCONTROS
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Muito mais do que um sorteio
Às 20:20 (Horário central da Europa) na sexta-feira, dia 9 de

dezembro de 2005, o Hino da FIFA anunciou o início do Sorteio final
para a Copa do Mundo da FIFA Alemanha 2006, indiscutivelmente
o mais impressionante visualmente e com óptimo ambiente da

história da competição. Com milhares de pessoas acompanhando
os preparativos pela televisão, pelo rádio e pelo site
FIFAworldcup.com, os 3.700 felizardos que presenciaram o
evento na Sala 1 do Centro de Convenção Messe de Leipzig viram
a história ser revelada diante de seus olhos.

Na platéia estavam representantes das 32 equipes que farão parte
da 18º Copa do Mundo da FIFA no ano que vem. Treinadores

afamados como Carlos Alberto Parreira (BRA), Sven-Goran
Eriksson (ING), Zico (JAP) e Marco van Basten (HOL) e ex-heróis
do futebol incluindo Michel Platini (FRA) e Gary Lineker (ING).
Por apenas uma noite, foi uma cerimônia digna de Hollywood, com
todas os astros reunidos sob o mesmo teto.

Apresentado pela modelo Heidi Klum e a personalidade da TV
Reinhold Beckmann, o Sorteio final começou com o Presidente da
FIFA, Joseph S. Blatter, e o Presidente alemão Horst Kohler dando
as boas-vindas oficiais ao mundo. Junto com eles no centro do
palco estava a nova chanceler da Alemanha, Angela Merkel. O
convidado seguinte foi o presidente da Confederação Brasileira de
Futebol, Ricardo Teixeira, carregando o Troféu da Copa do
Mundo da FIFA junto com seu colega alemão Gerhard Mayer-
Vorfelder, nos papéis de actuais campeões e donos da casa.

Com todos ansiosos pelo início da competição no próximo ano,
a noite também ofereceu uma retrospectiva. Os antigos campeões
da Copa do Mundo da FIFA Horst Eckel, Franz Beckenbauer
(Presidente do Comitê Organizador) e Jurgen Klinsmann (atual
treinador da equipe nacional da Alemanha) subiram ao palco com
diversas bolas de partidas finais do passado. A responsabilidade de
apresentar para o público mundial a nova adidas “+Teamgeist”
ficou com Michael Ballack, o atual capitão da Nationalmannschaft ,
como é conhecida a Selecção Alemã.

A diversão ficou por conta do ilusionista Hans Klock, do
colombiano Juanes, doze vezes vencedor do prêmio Grammy e do
mascote oficial da Alemanha 2006, GOLEO VI, habilmente
assistido por seu amigo Pille. Klock deixou todos encantados com
sua habilidade, La Camisa Negra de Juanes provou ser um grande
hit para o público e a canção do mascote GOLEO fez com que as
pessoas acompanhassem o ritmo com os pés.

Houve, no entanto, um momento mais sério no evento. O
artilheiro da Ucrânia e vencedor da Bola de Ouro em 2004, Andrey
Shevchenko, apareceu em uma apresentação da “6 Aldeias para
2006”, uma parceria entre a FIFA e a SOS Aldeias Infantis. Espera-
se que seis novos abrigos para crianças sejam construídos até o final

da Copa do Mundo da FIFA e que o apelo por doações feito no
pequeno filme exibido aqui ajude a tornar esse sonho uma
realidade.

Em seguida, uma hora após o Hino da FIFA ter sido executado
no Messe, o Director de Comunicações da FIFA, Markus Siegler,
foi anunciado. Ficou com o sr Siegler a honra e a responsabilidade
de apresentar o sorteio, auxiliado pelos astros do futebol Johan
Cruyff (HOL), Lothar Matthaus (ALE), Roger Milla (CMR), Lucas
Radebe (RSA), Masashi Nakayama (JPN), Cobi Jones (EUA), Pelé
(BRA), Christian Karembeu (FRA) e pela Ms Klum.

Com o fim dos preparativos, era hora do sorteio começar. Em
Leipzig, as luzes diminuíram e a tensão aumentou. O mundo todo
se uniu, ficou em silencio e assistiu...
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Saint-Étienne confirma Postiga
O Saint-Étienne confirmou no site

oficial o reforço Hélder Postiga. O
avançado português vai jogar no clube
francês por empréstimo até 30 de Junho
de 2006, com opção de compra no fim da
época.

O clube francês não adianta os por-
menores financeiros da operação, mas
ao que Record apurou envolve 500 mil
euros, com possibilidade de contratar o
jogador a título definitivo no final da
temporada pelo valor de 3,5 milhões de
euros.

O Saint-Étienne empatou ontem em
casa, a zero golos, com Lyon, ocupando o 9º lugar da liga francesa
com 26 pontos em 18 jornadas. Trata-se da segunda experiência
de Postiga na Europa depois da passagem sem sucesso pelo
Tottenham. Esta temporada, o avançado fez apenas 2 jogos com
a camisola principal portista na Liga portuguesa, não tendo
alinhado um único minuto na Liga dos Campeões, nem na Taça
de Portugal.

Rogério Brito:
«Plantel vai ser remodelado»

O plantel às ordens de Paulo Bento vai apresentar um novo
rosto já a partir de Janeiro. Algumas saídas estão a ser
negociadas sem que, no entanto, haja acordos concretizados,
conforme refere o administrador executivo, Rogério Brito,
que admite contratações.

O plantel do Sporting vai sofrer alterações no decorrer do mês
de Janeiro, altura em que reabre o mercado de transferências. No
que se refere a saídas, serão essencialmente de jogadores pouco
ou nada utilizados, mas prevê-se, igualmente, o aparecimento de
algumas caras novas, conforme refere o actual administrador
executivo, Rogério Brito que, em relação a titulares cobiçados,
coloca praticamente de parte qualquer hipótese de negócio.

“É evidente que vai haver remodelação, nomeadamente no que
se refere aos jogadores que não jogam”, começou por afirmar o
responsável quando confrontado com as operações a efectuar em
Janeiro, recusando especificar qualquer caso. “Nesta fase, há
negócios em curso e não deve falar-se no assunto, até porque não
existe nada de concreto”, observa.

O mesmo discurso utiliza o dirigente em relação a jogadores que
possam vir a reforçar o plantel, fazendo depender eventuais
contratações de diversos factores. “Garanto que nada há de con-
creto. Queremos adquirir jogadores com valor, mas é preciso
estudar as verbas em causa e procurar fazer os melhores negócios”,
frisa.

Rogério especial
Outra saída que pode estar prestes a consumar-se é a de Rogério

para o Fluminense. Rogério Brito distingue este dos restantes
casos. “É um problema mais complicado. Se ele abandonar, não
será por vontade do Sporting. São razões de índole pessoal que
estão na base desta eventual saída e nós não queremos complicar
a vida do jogador por quem até nutrimos admiração.”

Liedson, Deivid e Douala
Outros elementos há que, apesar de cobiçados, a SAD não quer

ver de saída, até porque têm o estatuto de titulares indiscutíveis.
Estamos a falar de Liedson, Deivid e Douala. “Não pretendemos

vender jogadores que façam falta. É evidente que esse trio faz
muita falta.”

Pinilla não deve jogar mais
Mauricio Pinilla não deve vestir mais a camisola do Sporting. O

jogador parte quarta-feira para o Chile para assistir ao nascimento
da filha e admite-se que regresse à Europa mas para representar
o Racing de Santander.

O avançado voltou, aliás, a admitir este fim-de-semana à
imprensa do seu país a saída do Sporting e a transferência para
Santander. “Vou jogar para um clube que está interessado em
mim e onde posso ter mais oportunidades”, salientou o chileno.
Rogério Brito, por seu lado, ainda não dá o facto como consumado.
“Existem, de facto, conversas, mas até ao momento não se pode
dizer que esteja alguma coisa concretizada.”
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Dia das Montras em Montreal
Sylvio Martins

A tradição do «Dia das Mon-
tras» foi estabelecida entre nos,
em 2001, na rua St-Laurent. O
sucesso deste evento estando
sempre a crescer de ano para
ano, assim como o número de
comércios aderentes. As cerca
de 80 lojas inscreveram-se este
ano, entre Sherbrooke e Mont-
Royal. Podemos ver o facto que
este concurso, tradicional-
mente português, dá um certo
realço a esta comu-nidade que
está a dissipar-se para os are-
dorres, então muito menos
presente que os anos anterior.

Uma nota significativa que eu
achei importante de informar é
que nos anos anteriores, este

Os vencedores do concurso, acompanhados de vários políticos
e organizadores do Boul. St-Laurent.

A Janela da boutique Zed

concurso entregava vários
prémios aos finalistas cujo total
chegava até 5000$. Este ano
decidiram entregar 3 troféus e
alguns prémios mais ou menos
significativos. Onde está o de-
senvolvimento deste projecto a
ir? Onde está o apoio do Boule-
vard St-Laurent para este pro-
jecto? Mesmo se há mais par-
ticipantes. É possível que este
projecto esteja a chegar ao fim.
Pode ser que o orçamento deste
concurso foi reduzido signi-
ficativamente ou que esta orga-
nização esta a preparar outros
concursos que apanharam
uma parte do orçamento des-
te.

No dia 8 de Dezembro no
UPPERCLUB, situado no 3519
St-Laurent, tivemos a opor-

tunidade de ver mais uma vez
a apresentação dos vencedores
deste concurso. Zed Objets,
Nevik e o Café Méliès ganha-
ram os troféus para as mais
bonitas janelas e fachadas na
rua St-Laurent. Este troféu foi
concebido por Michel Belisle
da companhia Souris Masquée
e foi uma oferta da Caixa de
Economia dos Portugueses de
Montreal. Podemos também
mencionar que a Padaria dos
Anjos e a Quincaillerie Azores
receberam um prémio especial
para a decoração e o estilo
artesanal das suas janelas.

Desejamos a todos que parti-
ciparam neste concurso, um
grande bravo para embelecer a
rua St-Laurent de uma bonita
tradição açoriana.

A Janela da Padaria dos Anjos

A Janela da Quincaillerie Azores
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