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GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

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

RESULTADO-PRÓXIMOS JOGOS OBJECTIVO PARA ENCONTRO NA POLÓNIA

Ronaldo: «Jogar para ganhar»
Cristiano Ronaldo assumiu que a Selecção

Nacional vai “jogar para ganhar” na Polónia,
mesmo reconhecendo que o seleccionador ficará
satisfeito com o empate no terceiro jogo de
qualificação para o Euro’2008.

”Eu e a equipa vamos jogar para vencer. O que
Scolari quer dizer é que se não der para ganhar,
que se conquiste um ponto. É obvio que vamos
jogar para ganhar, mesmo sabendo de antemão
que a Polónia tem uma grande equipa. As
probabilidades são de 50 por cento para cada
equipa”, adiantou o craque do Manchester United.

Luiz Felipe Scolari, antes do encontro com
Azerbaijão e Polónia, revelou que ficava satisfeito
com a conquista de quatro pontos nestas duas

partidas, sublinhando ser fundamental para a
qualificação vencer todos os jogos em casa e
empatar as partidas no terreno do adversário.

Cristiano Ronaldo, no entanto, e apesar de
compreender a exigência do seleccionador
português, assume a vontade da equipa em triunfar,
reconhecendo, contudo, poderio à formação
polaca.

Autor de dois golos na vitória sobre o Azerbaijão
(3-0), Ronaldo admitiu que a equipa “não esteve
muito bem” no empate na Finlândia (1-1), na
abertura da fase de qualificação, mas explicou que,
agora, todos os jogadores estão em melhor forma.

Cont.na pág. 14

A comunidade internacional teme que o ensaio nuclear foi
realizado segunda-feira pela Coreia do Norte desestabilize fortemente
o planeta. As atenções estão agora viradas para a ONU.

O Conselho de Segurança das
Nações Unidas deverá reunir-se de
emergência em Nova Iorque, para
discutir  este caso, anunciaram diplo-
matas europeus e norte-ameri-
canos, na reacção ao anúncio do
teste nuclear levado a cabo pela
Coreia do Norte, esta segunda-
feira.

Para a Casa Branca, favorável a
uma «acção imediata» da ONU, a
explosão nuclear constituiria, a
confirmar-se, «uma provocação
desafiando a vontade da comuni-
dade internacional».

Este ensaio «ameaça o regime de
não-proliferação nuclear e repre-
senta um desafio grave de segu-
rança, não só para o Extremo Orien-
te, mas também para o conjunto da Cont. na pág. 2

comunidade internacional», decla-
rou, por sua vez, o director-geral da
Agência Internacional de Energia
Atómica (AIEA), Mohamed ElBa-
radei.

A China, avisada por Pyongyang
20 minutos antes da deflagração e
que alertou outros países, como os
Estados Unidos, admoestou tam-
bém fortemente o regime norte-
coreano, apesar de ser o seu princi-
pal apoio internacional.

Quanto à Coreia do Sul, que foi o
primeiro país a denunciar o ensaio
nuclear norte-coreano, suspendeu,
como represália, a ajuda humanitária
que concedera ao seu vizinho de-
vido às inundações devastadoras do
Verão.

A espera de uma reacção da ONU

NESTA EDIÇÃO
Aqui Canadá                               P.04
Guimarães o berço da nação     P.06
Segredos das panelas            P.10
Beleza Portuguesa                  P.16

OntemOntemOntemOntemOntem
Portugal - Rússia(Sub-21)

HojeHojeHojeHojeHoje
Polónia - Portugal às 14h30

Primeira LigaPrimeira LigaPrimeira LigaPrimeira LigaPrimeira Liga
13-10 Beira Mar-Braga às 15h30-SPT
14-10 FC Porto-Marítimo às 14h15-RTPI
14-10 U.Leiria-Benfica às 16h15-SPT
15-10 Nacional-Belenenses às 13h00 -SPT
15-10 E.Amadora-Sporting às 15h00-SPT
16-10 Boavista-Naval às 14h45-SPT
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Noite de Fado em homenagem
ao guitarista Firmino Teixeira
Convidamos todos os artistas que queiram participar neste
evento, na Associação Portuguesa do Canadá no dia 4 de
Novembro a partir das 10 horas. Contactar a sede
organizadora ao 514.844.2269.

É NATAL!!!!!
ATENÇÃO JOVENS DOS 4 AOS 15 ANOS
A Caixa de Economia dos portugueses de Montreal, leva a
efeito um concurso de desenhos alegóricos à quadra
natalícia.  Para mais informações contactar: 514-842-8077.

1889. Os Boers, colonos de origem holandesa na África
do Sul, revoltam-se contra a Grã-Bretanha.
1896. É fundado o «Diário de Notícias» do Funchal.
1962. Abertura do Concílio Vaticano II, na Basílica de São
Pedro, pelo Papa João XXIII.
1963. Morre a cantora francesa Edith Piaf (1915-1963),
nome artístico de Edith Giovanna Cassion.
1968. Lançamento da Apolo 7, nave espacial tripulada
americana que orbitou pela primeira vez a Lua.
1976. Os membros do chamado «Gang dos Quatro», em
que se incluía a viúva de Mao-Tse-Tung Chiang-Ching, fo-
ram presos na China, e acusados de vários crimes contra o
estado.

O ser humano é cego para os próprios defeitos. Jamais um
vilão do cinema mudo proclamou-se vilão. Nem o idiota se diz
idiota. Os defeitos existem dentro de nós, ativos e militantes,
mas inconfessos.
Nunca vi um sujeito vir à boca de cena e anunciar, de testa
erguida: - “Senhoras e senhores, eu sou um canalha”

- Nelson Rodrigues

Um ditador paranóico
Augusto Machado

Há cinquenta e oito anos
que a Coreia do Norte tem
um regime comunista apoia-
do por um poderoso exercito
de 950 mil homens armados
com as mais modernas e so-
fisticadas armas. Todo este
arsenal militar não seria razão
de crítica se a população em
geral deste país não estivesse
a morrer à fome.

Um país com 23 milhões de
pessoas famintas, uma econo-
mia falida e um líder para-
nóico. Paranóico porque cis-
ma que o querem atacar  e
complexado porque se recu-
sa aparecer em público sem
sapatos de tacões altos. E,
para espanto de toda a gente,
ameaçou a semana passada
fazer um teste nuclear. Os
líderes dos países do mundo
livre ficaram abismados com
o anúncio. As primeiras reac-
ções do Ocidente poderiam
ter sido: “Oh! well, é mais
uma das clássicas e vãs amea-
ças do regime comunista de
Kim Jong-II. Mas não é. Des-
ta vez, a crise é séria. O nível
de ansiedade e preocupação
internacional subiu. Os países
vizinhos como Japão, China,

Coreia do sul, Rússia juntam-
se agora aos Estados Unidos
para tentarem impedir os tes-
tes nucleares.

Segundo os peritos, os mais
recentes mísseis balísticos
do regime comunista de Kim
Jong-II, são intercontinen-tais,
ou seja podem atingir as
cidades dos EUA. Além dis-
so, estima-se que existam
entre seis e oito ogivas nu-
cleares para ser utilizadas. E
os serviços secretos dos
EUA consideram esta amea-
ça credível. Não é por acaso
que os satélites espiões ame-
ricanos têm detectado movi-
mentos suspeitos, em Setem-
bro, na zona de P´unggye-yok
no Nordeste da Coreia, local
onde está instalado um sus-
peito complexo subterrâneo,
próximo do centro de armas
atómicas de Kilchu.

Entretanto, o regime do
ditador norte-coreano está a
ser pressionado por quase
todos os países poderosos do
mundo. A condenação dos
anunciados testes militares foi
unânime na ONU, na Europa,
na Rússia, na China e no Ja-
pão. Todos temem que a rea-

lização dos testes projecte
uma nova crise na região e
eventualmente no mundo
inteiro. E a ameaça de san-
ções, por parte das Nações
Unidas, também não têm
produzido efeitos até ao mo-
mento.

Mitchel Reiss, do Interna-
tional Institute for Strategic
Studies, acredita que,
“nenhuma sanção económica
irá parar a Coreia do Norte de
perseguir o seu grande ob-
jectivo: ser um dos poderes
nucleares do mundo”. E a-
crescentou: “quatro dos ma-
iores poderes económicos e
militares globais, incluindo
três potências nucleares e
três membros do Conselho
de Segurança da ONU (Chi-
na, Rússia EUA e Japão) não
conseguiram moldar o Nor-
deste asiático”. Porquê? A
Coreia do Norte não se sub-
mete. É difícil negociar com
um megalómano. E enquan-
to o sistema político do país
não mudar, dificilmente ha-
verá mudanças significativas
numa ditadura que já está
enraizada no Poder há mais
de meio século.

O presente ditador, como
indica o seu nome, Kim Jong-
II, herdou o “trono” deixado
pelo seu pai Kim Jong-I. Não
irá ser fácil destroná-lo ou
acabar com a “dinastia”, mes-
mo quando os seus súbditos
vão morrendo à míngua, opri-
midos e açamados sem sa-
berem o que é viver em liber-
dade.

Afinal, em pleno século XXI
ainda existem ditadores tira-
nos, usurpadores do poder e
opressores do povo.

Teste nuclear

À espera de uma reacção da ONU
Cont. da pág. 1

O regime de Pyongyang poderá estar a
preparar um segundo ensaio nuclear, e
disporá de cerca de 40 quilogramas de
plutónio, quantidade suficiente para fabricar
sete bombas atómicas, de acordo com os
serviços de informações da Coreia do Sul.

Trata-se de uma ameaça «para toda a huma-

nidade» e o Japão «vai começar imediata-
mente a examinar a sua resposta, que incluirá
medidas de resposta severas», declarou o
novo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe,
acabado de chegar a Seul, proveniente de
Pequim, quando surgiu o anúncio de Pyon-
gyang. Já o presidente russo, Vladimir Putin,
falou de um «prejuízo enorme infligido ao
processo de não-proliferação das armas de
destruição maciça no mundo».

Este ensaio «inaceitável compromete
seriamente a estabilidade regional e repre-
senta uma ameaça severa para a paz e a
segurança internacionais», afirmara pouco
antes a presidência finlandesa da União
Europeia. O secretário-geral da NATO, Jaap
de Hoop Scheffer, convocou entretanto uma

reunião de urgência dos embaixadores da
Aliança Atlântica e o primeiro-ministro britâ-
nico, Tony Blair, defendeu uma acção do
Conselho de Segurança da ONU, a dvertindo
que haverá uma resposta a «este acto absolu-
tamente irresponsável».

Também o Governo português condenou

a realização do ensaio pela Coreia do Norte,
qualificando a decisão de Pyongyang de
irresponsável e inaceitável e uma ameaça à
paz e à estabilidade regional e internacional.

Grupo Coral Santa Cruz
O grupo Coral de Santa Cruz organiza um jantar no dia 21 de
Outubro às 19h30 no subsolo da Missão Santa Cruz. Este
noite vai ser abrilhantada pela Fátima Miguel e Estrelas da
noite. Para mais informações contactar: 514.844.1011.

Luso Montreal - CH Canal 14
Entrevistas com Damião Sousa, presidente da Casa dos

Açores do Québec, sobre a Semana Cultural Acoriana;
Jacques Chagnon, deputado de Westmount-St-Louis sobre
as comunidades culturais; o cantor e compositor Paulo
Ramos; Eve Bélanger, relacões internacionais Affroreggae;
e a crónica desportiva sobre o Impact de Montreal.
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 O Institutos geológicos de vários
países registaram segunda-feira um
sismo de magnitude 4,2 na escala de
Richter, provocado por uma explosão
mas não confirmam que se tenha
tratado de um ensaio nuclear.

Dois dias depois de o regime norte-
coreano ter anunciado que realizou um
ensaio nuclear “coroado de sucesso”,
persistem  as dúvidas sobre a potência
e mesmo sobre a natureza do engenho
detonado por Pyongyang.
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Breves Primeiras declarações

Novo PGR destaca combate à corrupção
Fernando Pinto Monteiro, que segunda-feira tomou posse no cargo  antes ocupado

por Souto Moura, afirmou que a corrupção é um crime que «pela sua especial
gravidade» e «enorme repercussão» na sociedade necessita de «uma maior
colaboração entre os vários órgãos do Estado».

O combate à corrupção foi o tema domi-
nante no discurso de tomada de posse de
Fernando Pinto Monteiro como novo Procu-
rador-Geral da República (PGR), em que
realçou ainda a necessidade de uma maior
participação dos cidadãos e um maior dispên-
dio de tempo e de meios na investigação
deste tipo de crime.

«Várias leis foram elaboradas com o fim de
combater a cor-
rupção, várias ex-
periências foram
tentadas, várias i-
niciativas tomadas,
mas a corrupção
está aí, tão viva co-
mo sempre, mi-
nando a economia,
corroendo os ali-
cerces do Estado
democrático», dis-
se.

Na abordagem
da problemática
da corrupção, Fer-
nando Pinto Mon-
teiro frisou que se
a ordem jurídica não se pode confundir com
a ordem ética, «a verdade é que em cada povo
e em cada época tem que existir aquele
mínimo de valores éticos a respeitar, e
subjacentes à feitura e aceitação das leis». «É
aqui, penso, que se coloca um dos pontos-
chave da luta contra a corrupção em Portugal.
É fundamental a criação de um juízo de
censura, de um desejo de punibilidade
existente na consciência moral do homem

médio, que por isso deve ser sensibilizado
para o problema», enfatizou.

Segundo o novo PGR, «não havendo essa
consciência moral e a certeza de que todos
serão tratados de igual forma, existindo antes
a convicção de que todos se governam e de
que a corrupção é um mal menor e inevitável,
os esforços contra a corrupção serão sempre
votados ao fracasso».

Pinto Monteiro sublinhou ainda que há
vários graus de corrupção, desde a pequena
corrupção à corrupção de Estados, mas que
é «a grande corrupção» que, arrastando
«grandes interesses», torna «os poderosos
mais poderosos e os fracos mais fracos».
Neste sentido referiu que o Ministério
Público, que por definição tem que proteger
os mais desprotegidos, «deve empenhar-se
seriamente no combate a corrupção».

Moinhos do Barreiro em perigo
Os três moinhos de vento na
zona histórica do Barreiro estão
em risco de ruir devido à
ondulação provocada pelos
cataramãs. O moinho grande é o
principal afectado, mas os dois
pequenos não estão a salvo.
Daniel Esaguy, da Administração
do Porto de Lisboa (APL),
responsável pela gestão do
estuário, disse que a APL teve
de colocar “areia e pedra” no
local para evitar “uma desgraça
na zona histórica do Barreiro”. A
Soflusa, empresa responsável
pela travessia, defende
que as alterações se devem às
modificações ambientais no
estuário e que apenas durante
15 por cento do ano podem
ocorrer situações provocadas
pelos navios.

Cavaco visita Lisboa no terceiro roteiro
A Área Metropolitana de Lisboa recebeu uma visita

presidencial quando Cavaco Silva iniciou o “Roteiro para a
Inclusão”, 13 anos depois de uma controvérsia Presidência
Aberta de Mário Soares pela região. ontém e hoje (quarta-
feira), o Presidente da República percorre a mesma região
escolhida em 1993 pelo então Chefe de Estado Mário Soares
para lançar uma iniciativa que tornou mais visível do que nunca
o mal-estar entre a Presidência e o Governo, então liderado
por Cavaco Silva.

BÉLGICA
Os primeiros resultados das
eleições autárquicas que se
realizaram na Bélgica apontam
para a queda do Partido Liberal
do primeiro-ministro, Guy Ver-
hofstadt, e para a subida da
extrema-direita.

NUCLEAR
O Irão não vai suspender o seu
programa nuclear apesar de as
potências mundiais estarem
próximas de acordarem algumas
sanções contra Teerão.

BÉLGICA
O Governo francês vai proibir o
fumo nos espaços públicos, a
partir de 2007, segundo anun-
ciou o primeiro-ministro, Villepin.
O tabaco é responsável por 66
mil mortes anuais no país, das
quais cinco mil vítimas de fumo
passivo.

ECONOMIA PORTUGUESA
Comissário europeu optimista quanto ao futuro

O comissário europeu do Comércio, Peter Mandelson,
manifestou-se, esta segunda-feira, optimista em relação à
economia portuguesa, defendendo que está a aprender a
aproveitar o mercado único europeu para competir a nível
mundial.

«Estou, sem dúvida, optimista relativamente à economia
portuguesa, na medida em que está a tirar partido do mercado
único europeu enquanto rampa de lançamento para competir
no mundo», afirmou Peter Mandelson. À margem de um
seminário que decorreu no Museu de Serralves, no Porto,
Peter Mandelson sustentoou que o mercado único europeu
«permite às empresas europeias crescer mais na Europa para
depois se tornarem maiores no mundo».

Como principais trunfos, quer da economia portuguesa, quer
da europeia em geral, apontou «uma mistura única de tradição,
qualidade, investimento em conhecimento, nas pessoas e na
criatividade da sociedade».

«É muito importante investirmos nas pessoas, na educação,
nas oportunidades de formação ao longo da vida, pois já passou
o tempo do emprego único para toda a vida. Há que manter um
processo constante de adaptação e a educação é um elemento
chave a este nível, tal como a inovação, a competitividade e a
abertura de mercados por todo o mundo», afirmou.

Relativamente aos movimentos de deslocalização de várias
multinacionais que têm vindo a trocar Portugal por países de
mão-de-obra barata, o comissário europeu desvalorizou a
questão, sustentando que «as empresas virão e sairão do país,
assim como o emprego desaparecerá e novo emprego será
criado».

«A chave é manter o dinamismo e criatividade da economia
portuguesa, o seu investimento em investigação e
desenvolvimento e em novas tecnologias», disse.
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Coordenado por Miguel Felix

Portagem para entrar em Montreal?
A ideia de impor uma portagem obrigatória em todas as

entradas da Ilha de Montreal é novamente considerada pelas
autoridades de Montreal. De acordo com o Journal de
Montreal, as discussões neste sentido desenrolam-se na
Câmara Municipal e a Comunidade metropolitana de
Montreal. Desde algumas semanas, a administração do
presidente da Câmara Municipal, Gérald Tremblay, teria
iniciado uma séria reflexão para a permissão de eventualmente
pedir ao governo do Quebeque que imponha portagens às
portas da cidade.

Um 40º em cultura para o Metro
Diversas actividades culturais estão previstas para sublinhar

o 40º aniversário do metro de Montreal. As actividades
decorrem até ao dia 14 de Outubro. Três concertos de 30
minutos serão oferecidos, às 12h15, na estação Berri-UQAM,
coração nevrálgico da rede subterrânea, inaugurada a 14 de
Outubro de 1966. No 14 de Outubro, um caderno
comemorativo especial será disposto nos grandes diários de
Montreal.

Universidade McGill, 21ª melhor do mundo
Três universidades canadianas figuram entre as cinquentas

melhores universidades da classificação anual publicada pelo
Times Higher Education Supplement (THES), de Londres.
A Universidade McGill, em Montreal, está na 21ª posição. A

Universidade de Toronto foi classificada 27ª, e a Universidade
da Colômbia-Britânica, em Vancouver, 50ª. A Universidade de
Montreal ocupa por seu lado a 181ª posição. A classificação do
Times foi estabelecida a partir dos resultados de uma
sondagem de 3700 professores ao redor do globo. Estes
deviam nomear até 30 universidades julgadas como melhores
para a investigação no seu domínio. A lista teve igualmente em
conta a taxa de contratação dos diplomados, a porção de
estudantes internacionais bem como o número de estudantes
por professor. A melhor, segundo a THES, é a Universidade
Harvard, nos Estados Unidos.

O top 10
1. Harvard, EUA; 2. Cambridge, Inglaterra;  3. Oxford,

Inglaterra; 4. Massachusetts Institute of Technology, EUA;
5. Yale, EUA;  6. Stanford, EUA; 7. California Institute of
Technology, EUA; 8. University of California, Berkeley, EUA;
9. Imperial College London, Inglaterra; 10. Princeton, EUA

O metro Laval custará caro à STM
O prolongamento do metro em Laval aumentará o défice de

exploração do metro de Montreal, indica um cálculo inédito da
Comunidade metropolitana de Montreal (CMM) obtida pelo
diário La Presse. A Sociedade de Transporte de Montreal
(STM) gastará cerca de 11 milhões de dólares suplementares
por ano, enquanto que a Sociedade de Transporte de Laval
(STL) economizará até 1,7 milhão de dólares. O metro de Laval
abrirá em Julho próximo. A STM antecipa então rendimentos
anuais suplementares de 2 milhões. As despesas de
exploração aumentarão contudo cerca de 13,5 milhões por
causa do troço de 5,2 quilómetros. Do seu lado, a STL perderá
rendimentos até 2010, mas haverá economias crescentes que
atingirão 3,2 milhões em 2009.

Bourassa pouco atrás de Lévesque
Sem grande surpresa, a maioria dos Quebequenses

considera que René Lévesque foi o maior primeiro-ministro
dos últimos cinquenta anos na cena provincial. São 56% a
pensar assim. Mas uma sondagem de Léger Marketing
realizada para o Journal de Montreal revela sobretudo que
Robert Bourassa vem segundo, com 14% do favor popular.
Não menos de 64% dos Quebequenses consideram que o seu
balanço foi positivo, contra 15% que julgam o contrário. São os
grandes projectos hidroeléctricos da Baía James que
marcaram: 56% dos respondentes optaram por esta resposta
quando pediram-lhes o que a história deveria reter de Robert
Bourassa. Mas mesmo nos anglófonos, o Sr. Bourassa inclina-
se frente a René Lévesque: 32% preferiram o pequista, contra
24% para o liberal. Seguem neste palmares: Jean Lesage (10%),
Lucien Bouchard (7%), Maurice Duplessis (5%) e Jean
Charest (3%). Bernard Landry, Jacques Parizeau, e Daniel
Johnson, pai e filho devem se satisfazer com 1% cada um.
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Numa crónica anterior interrogava-me eu quantas histórias
não ficarão  por contar. Quantas vidas magníficas ficarão para
sempre irremediavelmente ignoradas, cobertas pelo manto
espesso do tempo que corre à desfilada. Quanto material,
palpitante de vida, estará à espera de saltar para as páginas de
romance fremente por  ser escrito, com a ansiedade com que
o trigo ondulante espera que o transformem em pão.

A saga dos irmãos Corte-Real  e das suas viagens ao
Novo_Mundo, envoltas em mistério e quantas vezes em fan-
tasia, é mais uma dessas histórias fascinantes. Ao ponto de ter
inspirado ao Fernando Pessoa o seu belo poema  Só:

A nau de um deles tinha-se perdido
No mar indefinido.

O segundo pediu licença ao Rei
De, na fé e na lei

Da descoberta, ir em procura
Do irmão no mar sem fim e a névoa escura.

Tempo foi. Nem primeiro nem segundo
Volveu do fim profundo

Do mar ignoto à pátria por quem dera
O enigma que fizera.

Então, o terceiro e El-Rei rogou
Licença de os buscar, e El-Rei negou.

(...)

Que belo romance histórico daria! Os ingredientes estão
todos lá. Qualquer dia irei escrever à minha amiga Deana
Barroqueira, escritora nascida nos Estados Unidos mas a
residir em Portugal e sugerir-lhe este tema. Autora consagrada
de romances históricos de aventuras, com certeza irá
considerar seriamente a minha sugestão. Então quando lhe
revelar a  lenda fascinante  do “Barco em Chamas” da Île au
Héron, sei, adivinho que não poderá resistir ao desejo de deitar
mãos à obra.

Esta lenda, pouco lisonjeira para os rudes navegadores
portugueses da época,  encontrei-a numa página da internet do
Centre d’études acadiennes da Université de Moncton e em
tradução livre e resumida  conta-se assim:

Em 1500, Gaspar Corte-Real, navegador português, chegou

a estas paragens e, sob o pretexto de dar uma festa em sua
honra,  convidou os principais chefes indígenas a subir a bordo
da sua caravela.  Embriegou intencionalmente os incautos
desgraçados que quando acordaram, sobressaltados,  já
estavam em pleno mar, a caminho de Portugal onde foram
vendidos como escravos. Deslumbrado com o sucesso da sua
viagem, Gaspar empreendeu nova viagem em 1501  tendo
chegado desta vez à Île au Héron, situada na Baie des Chaleurs,
no Golf St-Laurent,  onde lançou âncora.

Alertados por mais esta incursão, um grande número de
índios, sedentos de vingança, reuniu-se no local e numa noite
muito escura atacou a caravela e massacrou toda a equipagem.
Somente Corte-Real foi poupado: a sua morte deveria ser mais
lenta e dolorosa. Amarrado, foi colocado sobre um rochedo do
Héron, à beira-mar. Depois de durante mais de três horas o
terem martirizado atrozmente, abandonaram-no à mercê da
maré que subia lentamente  e que acabou por engolir o infeliz
navegador.

No verão de 1502, Miguel Corte-Real , irmão de Gaspar,
inquieto, partiu por sua vez de Lisboa e após longa viagem
alcançou a Baie des Chaleurs  onde encontrou a caravela
abandonada do irmão  encalhada em terra.

O barco parecia intacto, não se avistava vivalma. Mas mal se
aproximaram, de surpresa, várias canoas rodearam a caravela
e, ágeis como macacos, os índios subiram rapidamente a bordo
e massacraram rapidamente parte da tripulação. O capitão e os
restantes sobreviventes ao assalto inesperado, foram-se
refugiar na proa da embarcação que, sem governo, partiu à
deriva, com todos os combatentes a bordo. Subitamente,
deflagrou um grande incêndio que alastrou rapidamente pelo
barco que, com as velas em chamas, singrava velozmente
sobre as águas. Só um dos índios sobreviveu à catástrofe para
contar o que aconteceu. Do destino de  Miguel Corte-Real e
dos seus companheiros não narra a lenda deixando em aberto
todas as suposições, entre as quais se inclue o mistério das
inscrições talhadas no já célebre Dighton Rock, encontrado
séculos mais tarde.

A partir desse fatídico dia, geralmente no mistério da noite,
frequentemente em vésperas de tempestade, surgia na baía
um barco em chamas que fantasmagoricamente singrava
sobre as águas apavorando a população da Île au Héron.

A Lenda do Barco em Chamas
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Coordenado por Sylvio Martins

Carta da Semana: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Esteja atento aos sinais do destino. Pode encontrar a
sua alma-gémea e nem reparar.
Saúde: Certifique-se que está tudo bem com o seu organismo.

A prevenção é a melhor forma de evitar problemas graves.
Dinheiro: É possível que perca um objecto de grande valor sentimental.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 10, 20, 30, 14, 1, 5

Carta da Semana:  Cavaleiro de Ouros, que significa
Maturidade.
Amor: Os nativos que estão sozinhos podem conhecer uma
pessoa bastante interessante.

Saúde: Canalize a sua energia para actividades de lazer ao ar livre.
Dinheiro: Evite arranjar problemas onde eles não existem. Aceite as
críticas dos seus colegas. Eles não querem o seu mal, apenas o querem
ajudar.
Número da Sorte: 76 Números da Semana:  25, 44, 11, 26, 39, 6

Carta da Semana:  Valete de Paus, que significa Confiável.
Amor: tenha coragem não receie revelar os seus segredos ao
seu melhor amigo.
Saúde : Previna-se das picadas de insectos.

Dinheiro: No momento certo saiba utilizar os truques que tem guardados.
Pode vir a lucrar muito com este tipo de atitude.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 6, 3, 2, 1, 10, 11

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Faça uma análise aos comportamentos que tem vindo
a adoptar, pois, por vezes, pode não estar a ser muito correcto
na forma como se relaciona com os seus familiares.

Saúde: Inicie um tratamento para emagrecer, mas antes disso consulte
o seu médico e aposte nos produtos naturais.
Dinheiro: Antes de assinar um contrato importante, verifique todas as
cláusulas para não sair prejudicado.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 22, 25, 1, 4, 16, 24

Carta da Semana: Rainha de Copas, que significa Confiança.
Amor: Saiba reconhecer os seus erros. Por vezes o seu orgulho
não o deixa perceber de que lado está a razão.
Saúde: Concentre-se na resolução de uma disfunção de cariz sexual.

Dinheiro: Por ser uma pessoa honesta e íntegra, o seu chefe deposita
em si uma enorme confiança e é provável que o recompense com um convite
para trabalhar directamente com ele.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 11, 13, 15, 26, 25, 22

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Intelecto.
Amor : Mantenha a calma e não se deixe abalar por uma
pequena discussão com a sua mãe.
Saúde : Cuidado com a sua coluna.

Dinheiro: Utilize a sua inteligência e destreza mental para resolver um
assunto relacionado com o bom funcionamento da empresa onde trabalha.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 10, 20, 1, 4, 7, 6

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Semana muito protegida. O ambiente em casa vai ser
muito feliz.
Saúde : Procure o seu médico. Há já muito tempo que necessita

de fazer um check-up.
Dinheiro: Este período tende a ser muito produtivo e cheio de trabalho.
Aproveite estas boas energias para investir no seu futuro.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 6, 9, 8, 5, 2, 1

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Durante esta semana sentirá necessidade de ficar no
aconchego do lar a ouvir a sua música favorita ou a ler um bom livro.
Saúde: Evite passar demasiadas horas em frente ao televisor

porque os seus olhos podem ressentir-se. Dinheiro: O sucesso está no
seu caminho. Mantenha a sua postura firme e tranquila.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 7, 4, 8, 17, 27, 45

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor : Faça uma visita a um familiar e, juntos, recordem
momentos divertidos que passaram juntos.
Saúde : Não faça demasiados esforços pois os seus ossos

estão muito frágeis. Dinheiro: Os trabalhos relacionados com a educação
e o ensino estão favorecidos.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 6, 9,8, 4, 1, 10

Carta da Semana: 4 de Ouros, que significa Problemas Financeiros.
Amor: Procure estar atento ao comportamento do seu par. Não
se deixe enganar.  Saúde: É possível que se sinta um pouco
febril e indisposto. É provável que isso se deva a uma alergia

primaveril. Dinheiro: Mantenha a lucidez pois só desta forma poderá
conseguir arranjar forma de liquidar as suas dívidas.
Número da Sorte: 68 Números da Semana: 3, 36, 39, 25, 14, 11

Carta da Semana: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor: Confie na sua intuição e dê uma oportunidade aquela
pessoa que acabou de conhecer.
Saúde: Momento indicado para tratar da saúde da sua pele.

Faça uma limpeza facial e hidrate o seu corpo com um creme de boa qualidade.
Dinheiro: Invista num negócio que lhe poderá garantir um futuro próspero.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 2, 5, 8, 7, 4, 1

Carta da Semana: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor : É provável que venha a descobrir algo que o faça
terminar uma relação amorosa de longa data.
Saúde : Tendência para a depressão e o pessimismo.

Dinheiro: Perante uma situação complicada aja com a sabedoria adquirida
pela sua experiência de vida.
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 5, 26, 14, 4, 5, 7
Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com  e obtenha mais informações.

Guimarães é uma cidade portuguesa no Distrito de Braga,
região Norte e subregião do Ave, com uma população de 52
182 habitantes, repartidos por uma área de 23,5 km² em 20
freguesias, com uma densidade populacional de 2 223,9
hab\km². É sede de um município com 242,85 km² de área e
159 576 habitantes (2001), subdividido em 69 freguesias,
sendo que a maioria da população vive na cidade e na sua zona
periférica. O município é limitado a norte pelo município de
Póvoa de Lanhoso, a leste por Fafe, a sul por Felgueiras, Vizela
e Santo Tirso, a oeste por Vila Nova de Famalicão e a noroeste
por Braga.

No contexto de políticas sub-regionais de desenvolvimento
e de mobilidade, é membro da Grande Área Metropolitana do
Minho, constituída por 13 municípios, que no seu total
contabilizam 798 043 habitantes em 2001, sendo também
membro da Associação de municípios do Vale do Ave.

Um pouco de história da cidade
A cidade está historicamente associada à fundação da

nacionalidade e identidade Portuguesa. Guimarães (entre
outras povoações) antecede e prepara a fundação de Portugal,
sendo conhecida como “O Berço da Nação Portuguesa”.
Aqui tiveram lugar em 1128 os acontecimentos políticos e
militares, que levariam à independência e ao nascimento de
uma nova Nação. Por esta razão, está inscrito numa das torres
da antiga muralha da cidade “Aqui nasceu Portugal”,
referência histórica e cultural de residentes e visitantes
nacionais.

O papel de Guimarães desempenhado na formação da
nacionalidade portuguesa confere-lhe uma singularidade,
muito marcada no contexto turístico nacional, um estatuto
simbólico que mantém desde há séculos. Primeira capital do
Condado Portucalense e do país é uma das mais importantes
memórias vivas, da afirmação e independência de Portugal.

Este facto, aliado à recente classificação do Centro Histórico
de Guimarães como Património Cultural da Humanidade,
desempenha um papel fundamental na diferenciação de
Guimarães como atracção turística no contexto dos circuitos
de turismo cultural no Noroeste Peninsular.

Da fundação de Guimarães à fundação de Portugal
A fundação medieval da cidade, tem as suas raízes no remoto

século X. Foi nesta altura que a Condessa Mumadona Dias,
viúva de Hermenegildo Mendes mandou construir, na sua
propriedade de Vimaranes, um mosteiro dúplice, que se
tornou num pólo de atracção e deu origem à fixação de um
grupo populacional conhecido como vila baixa. Paralelamente
e para defesa do aglomerado, Mumadona construiu um castelo

Guimarães
O Berço da Nação Portuguesa

a pouca distância, na colina, criando assim um segundo ponto
de fixação na vila alta. A ligar os dois núcleos formou-se a Rua
de Santa Maria.

Posteriormente o Mosteiro transformou-se em Real
Colegiada e adquiriu grande importância devido aos privilégios
e doações que reis e nobres lhe foram concedendo. Tornou-

se num afamado Santuário de Peregrinação, e de todo o lado
acorriam crentes com preces e promessas.

A outorgação, pelo Conde D. Henrique, do primeiro foral
nacional (considerado pela maioria dos historiadores anterior
ao de Constantim de Panóias), em data desconhecida, mas
possivelmente em 1096, atesta a importância crescente da
então vila de Guimarães, escolhida ainda como capital do então
Condado Portucalense. Aqui se daria, a 28 de Junho de 1128,
a Batalha de São Mamede.

Idade média
Como a vila foi-se expandindo e organizando, foi rodeada por

uma muralha defensiva no reinado de D. Dinis. Entretanto as
ordens mendicantes instalam-se em Guimarães e ajudam a
moldar a fisionomia da cidade. Posteriormente, os dois pólos
fundem-se num único e após o derrube da muralha que
separava os dois núcleos populacionais no reinado de D. João
I, a vila intramuros já pouco mudará, embora se expandisse
extramuros com a criação de novos arruamentos como a Rua
dos Gatos.

Idade moderna e contemporânea
Haverá ainda a construção de algumas igrejas, conventos e

palácios, a formação do Largo da Misericórdia (actual Largo
João Franco) em finais do século XVII e inícios do XVIII, mas
a sua estrutura não sofrerá grande transformação. Será a partir
de finais do século XIX, com as novas ideias urbanísticas de
higiene e simetria, que a vila, elevada a cidade, pela Rainha D.
Maria II, por decreto de 23 de Junho de 1853[3], irá sofrer a
sua maior mudança.

Será autorizado e fomentado o derrube das muralhas, serão
construídos os Largos do Carmo (hoje Largo de Martins
Sarmento) e Condessa do Juncal, haverá a abertura de ruas e
grandes avenidas e posteriormente a parquização da Colina da
Fundação e a abertura da Alameda de São Dâmaso. No entanto,
quase tudo foi feito de um modo controlado, permitindo assim
a conservação do seu magnífico Centro Histórico.
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“The Genuine You”, de Vctoria Fernandes

Foi com enorme satisfação que soube da publicação do livro
“The Genuine You” (quem realmente és), de Victoria
Fernandes, não só porque se trata de mais uma escritora luso-
canadiana, do próprio tema que aborda, mas porque, afinal, e
também, ela é uma minha ex-colega de trabalho.

“The Genuine You”, escrito em inglês, numa linguagem
escorreita e editado pela Béliveau Publishing, de Montreal,
com prefácio de Gordon R. Dione, psicologista que teve papel
preponderante na recuperação mental da Victoria logo após o
acidente que ela sofreu, é um fascinante relato da vida da autora
e da sua transformação a partir dali, e poderá constituir um
valioso contributo para as pessoas que estão indecisas sobre
o que fazer com as suas vidas, convidando-as a uma (re)eva-
luação das suas verdadeiras personalidades e talentos
pessoais.

Mãe de dois meninos, a Victoria, filha de Américo Fer-
nandes, também meu ex-colega de trabalho, e de Helena
Fernandes, naturais do Continente, tem a sua própria firma, a
Victoria Fernandes Internacional. Com uma personalidade
muito forte e rica, ela  é presentemente uma profissional no
campo do desenvolvimento pessoal das pessoas, depois de ter
sido professora e supervisora departamental numa importante
instituição de saúde local.

O livro, que irá ser traduzido para francês e, possivelmente,
para português, foi lançado na semana passada através do
Canadá, estando para breve a sua apresentação em algumas
cidades europeias. Entretanto, já está disponível nas livrarias
locais da Indigo, Chapters e Archambault, entre outras.

Por tudo isso, impunha-se uma entrevista com ela para este
jornal, o que foi feito no Restaurante Chez le Portugais

VP – O que foi que te inspirou a abordar um tema como
este?

VF – Resultou do meu “despertar” para a realidade da vida,
em Março de 1998, quando tive um acidente de automóvel, em
resultado do que, fui obrigada a passar muito tempo na cama,
enquanto tomava seiscentos comprimidos por mês. Subi-
tamente, comecei a interrogar-me que, se eu tivesse morrido

naquele acidente, poderia dizer sinceramente que vivi a vida
para a qual eu tinha nascido para viver...uma vida de paixão, a
vida dos meus sonhos? E a resposta foi um conclusivo “não”.
Foi então que decidi modificar completamente a minha vida.

VP – E acabaste por
contagiar outras pessoas...

VF – É curioso que com essa
minha decisão, eu logo quis
dizer a toda a gente que a vida é
muito curta, que as pessoas
deverão optar por fazer aquilo
que gostam. Depois, passei a
ser convidada para falar em
muitas organizações, em virtu-
de do que, comecei a receber
imensas cartas de apoio e de
encorajamento para que eu
escrevesse um livro sobre a
experiência por que passara.

VP – O tema é bastante
raro, sobretudo vindo duma autora da nossa comu-
nidade, como é o teu caso e onde a maioria de nós está
mais virada para questões culturais. Por isso, achas que
o livro vai ter boa aceitação entre nós?

VF – Penso que sim, na medida em que hoje em dia as
pessoas começam a aperceber-se de certas coisas impen-
sáveis de acontecer antigamente, pois nessa altura muitas
vezes a gente vivia a vida que as outras pessoas pensam que
a gente deve viver. Uma vida rodeada de muitos preconceitos
e tradições.

VP – Hoje, as pessoas encontram-se mais sensi-
bilizadas para as questões vivênciais...

VF – Claro, e estão a compreender precisamente aquilo que
muitas vezes pensei ao imaginar-me uma mulher de 80 anos
e, descontente, perguntava se eu pudesse viver a minha vida
novamente o que é que eu poderia fazer de diferente para ser
mais feliz.

VP – No teu livro, e em consequência do que descreves
sobre a tua experiência pessoal, emerge uma proposta
visando a promoção dos valores das pessoas em geral,
a fim de que possam descobrir todas as suas
potencialidades. Todavia, achas que é fácil essa
transição do que uma pessoa é para o que ela gostaria
de ser?

VF – Não, não é fácil. A gente tem que passar por muitos dias
difíceis. Temos que estar prontos para essa transição. Mas
quando a gente tomar uma decisão para alterar as nossas vidas,
teremos que olhar sempre em frente. Há dias em que
desanimamos, sobretudo quando existem pessoas à nossa
volta que nos desencorajam. Quando tal acontece, então
devemos questionar-nos todos os dias sobre o que queremos
fazer com as nossas vidas, porque não vamos querer lamentá-
las depois. É fácil? Não! Todavia, quando se sobe uma
montanha e se consegue chegar ao cimo dela, é uma
satisfação excepcional. Não tem preço, a recompensa!

VP – Como foi que te apercebeste desta tua inclinação
para a escrita?

VF – Desde criança que
sempre tive a paixão de
escrever. No liceu, fui a
redactora do jornal esco-
lar. No entanto, nunca me
passou pela ideia de que
um dia eu pudesse vir a
escrever um livro. Feliz-
mente que a oportunida-
de se proporcionou.

VP – Parabéns, e votos de muito sucesso para o teu
livro e de contínua prosperidade pessoal e institucional.

VF – Obrigada. Igualmente para si.
Para os cibernautas ou demais pessoas interessadas nos

serviços profissionais e/ou de mais informações acerca da
Victoria, poderão contactá-la via correio electrónico, para
victoria@victoriafernandes.com.

À descoberta do verdadeiro “eu” em cada um de nós
António Vallacorba
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III Convívio dos Naturais de Rabo de Peixe

Brilhantíssimo, e distinguiu Leonardo Cabral
António Vallacorba

Leonardo Cabral, da firma Móveis Arca e um dos
empresários mais antigos e distintos da comunidade, foi
finalmente alvo da merecida homenagem que desde há muito
se impunha, durante a festa dos rabopeixenses locais, sábado

transacto.
Cerca de 600 pessoas terão assistido a este encantador e III

convívio do Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe do
Quebeque, realizado no subsolo da Igreja Santa Cruz, num
evento marcado por imensas manifestações de esperança e
de orgulho pela terra natal, em que Américo Natalino Viveiros,
industrial da comunicação social micaelense, foi o convidado de
honra.

Ao apelar pela unidade de todos os rabopeixenses, Natalino
Viveiros, também ex-secretário regional nos sucessivos
governos açorianos sob a presidência do Dr. Mota Amaral,
sugeriu a formação de uma “associação dos convívios de Rabo
de Peixe”.

Presentes também, Artur Martins, actual presidente da Vila
de Rabo de Peixe; o Dr. António P. Costa, deputado à
Assembleia Legislativa Regional (ALR), ambos, também, ex-
presidentes da Câmara Municipal da Ribeira Grande, e Daniel
da Ponte, senador do estado Rhode Island. De realçar,
igualmente, e a nível local, a presença de David Pereira,
“chanceler” do Consulado português; Emanuel Linhares,
presidente do Concelho de Administração da Caixa
Económica dos Portugueses de Montreal; membros da Casa
dos Açores e do Convívio ribeiragrandense, entre outros.

“Estamos todos na Vila de Rabo de Peixe”, somos todos
rabopeixenses”, comentou Benjamim Moniz, presidente
deste Círculo, durante as suas palavras de saudação e de boas-

vindas.
Para Artur Martins, também ex-deputado  à ALR e numa das

expressões mais significativas dos vários discursos da noite,
“o melhor de Rabo de Peixe é o seu património humano”, ao
mesmo tempo pressagiando que, “convosco e connosco, Rabo
de Peixe vai ser uma cidade.

O dr. Pedro Costa, por sua vez, exortando à reflexão de
todos à pergunta “O que é que posso fazer por Rabo de Peixe”,

ofereceu uma medalha comemorativa dos 30 anos da
Autonomia regional, enquanto afirmava do seu empenho como
deputado para que “Rabo de Peixe nunca seja esquecida pelo
Governo regional”.

Para além destas individualidades vindas de S. Miguel,
acompanhados das esposas e de muitos outros amigos
rabopeixenses, como, por exemplo, António Moniz e Vicente
Borges, vieram ainda algumas centenas de forasteiros e
directores dos convívios de Toronto (em dois autocarros) e dos
Estados Unidos (num autocarro), cujos presidentes são,
respectivamente, Joe Silva e Fátima Viveiros; assim como
Manuel Estrela, autor e jornalista de Fall River.

Afora as homenagens a Américo N. Viveiros e Leonardo
Cabral, praticamente quase ninguém que se tem distinguido
em prol de Rabo de Peixe, terá ficado sem o devido
reconhecimento com a oferta de placas comemorativas, sendo
ainda de realçar a oferta de uma vistosa pintura heráldica de
Rabo de Peixe, da autoria de Francisco Andrade.

O entretenimento esteve igualmente à altura, com o Jeff
Gouveia (J. G. Night Productions) no seu melhor. O simpático
jovem, recém-casado, excede-se a si mesmo quando anima as
grandes massas. O mesmo se poderá dizer na parte técnica
com que acompanhou os artistas Daniel Carvalho, de Toronto,
e Nazário, dos Estados Unidos. Este último, menos conhecido
entre nós, constituiu uma mui agradável surpresa. Com
excelente voz e assaz móbil no palco, interpretou alguns dos
êxitos do seu mais recente trabalho discográfico, o CD

“Apaixonado”. Ambos artistas dedicaram canções a Rabo de
Peixe.

Uma palavra de apreço também para o Manuel Reis e toda
a sua amiga de familiares responsável pela confecção do
agradável jantar, privilegiando sopa, prato de salada, de

camarão com arroz e de rosbife; e para a equipa que o serviu,
o Grupo de Jovens em Acção, que muito bem se
desempenhou, apesar das dificuldades que sentiram para
chegar às mesas, dada a grande presença de público.

O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque é
presidido por Benjamim Moniz, tendo ainda como demais
dirigentes, Francisca Reis, vice-presidente; Claurencio Brum,
tesoureiro; Eduardo Leite, secretário; e Francisco Andrade,
João Medeiros, José Reis e Domingos Silva, directores, aos
quais felicitamos pelo grande êxito de mais esta edição do
respectivo Círculo.

©AV

©AV

©AV

©AV
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

10

Anedotado Joãozinho

Assinale a opção correcta:

©Akira

Resposta da advinha da semana passada: O pai

Tem barbas e não tem queixo,
Este bicho montanhês;
Tem dentes mas não tem boca,
Tem cabeça e não tem pés.

concerto ou conserto?
A-  Fui ao __________ da Maria João Pires.

B-  Lembrei-me do meu velho piano: está estragado
     e não tem ____________.

Resposta da advinha da semana passada: Rápido

Sabe o que quer dizer inócuo?

Inofensivo
Prejudicial
Antigo

A questão da saúde deve estar em primeiro lugar
quando se fala no uso das panelas, mas não se pode
esquecer do sabor da comida.

Elas são super-poderosas e estão cada vez mais especia-
lizadas. Se forem lindas, podem sair do fogão e decorar a mesa.
Panelas têm propriedades que fazem toda a diferença na
preparação da comida, mas fique atento ao bom uso e à
conservação

Um saboroso peixe borbulhando em leite de coco dentro de
uma panela de barro. A cena dá água na boca e pode ser
reproduzida tranquilamente na cozinha da sua casa, desde que
sejam tomadas algumas precauções. Quando o assunto é
panela, é permitido usar qualquer tipo de utensílio – só não dá
para deixar de olhar a procedência do produto e as informações
sobre a sua composição, para que se evitem problenas de saúde.

No caso da panela de barro, por exemplo, se ela
não for de boa qualidade, pode conter grande
quantidade de metais pesados
como o chumbo, o cádmio e
o níquel, prejudiciais ao orga-
nismo, conforme o toxico-
logista Anthony Wong, res-
ponsável pelo Centro de Assis-
tência Toxicológica de um Hospital.

“A limpeza também deve ser feita
cuidadosamente, porque se trata de
material poroso: o sabão ou o deter-
gente podem ser absorvidos”, ad-
verte a nutricionista aposentada Mi-
dori Ishii, da USP. Para evitar pro-
blemas, recomenda-se esfregar a panela
antes da lavagem.

A maior restrição dos nutricionistas e toxi-
cologistas é com  relação à panela de alumínio, que libera o
metal, embora nenhuma doença grave  tenha  sido constatada
por causa do seu uso. Algumas empresas produzem estas
panelas com uma combinação de ferro e alumínio, que elimina
alguns  perigos. E são as chamadas “panelas milagrosas”,

Os materiais que recebem menos críticas são feitas em aço
inoxidável e vidro. “As panelas em aço inox distribuem
uniformemente o calor e cozinham mais rápido os alimentos.
É possível obter economia de tempo e energia. Além disso, o
inox é mais saudável e fácil de limpeza. É o melhor custo/
benefício em função da durabilidade e da resistência”,

Conhecer as propriedades de uma panela também é
importante na hora de fazer um prato. “Uma sopa de legumes,
por exemplo, vai bem numa panela de cerâmica. Um doce de
leite precisa ser feito em panela de ferro ou cobre”.

Seguir estão os principais riscos, vantagens, desvantagens
e o tipo de panela apropriada para cada prato.

Esmaltadas
Também conhecidas como panelas de ágata, têm a proteção

da camada de esmalte, que tira a porosidade e impede a
proliferação de bactérias. O único problema é se a peça sofrer
choque ou for arranhada. São constituídas de ferro ou alumínio.
Mais usadas para fazer quantidades pequenas de comida ou
para molhos e sopas. Podem, ainda, servir para ferver leite. De
qualquer maneira, são utensílios bonitos, que funcionam como

Os segredos das panelas
decorativos. Na hora da limpeza, materiais ásperos e produtos
químicos fortes estão descartados. Para evitar o amarelamento
do esmalte, pode-se passar álcool na superfície.

Barro e pedra-sabão
No caso do barro, deve-se observar a procedência do

produto porque pode conter uma quantidade grande de metais
pesados como chumbo, níquel e cádmio. Se forem absorvidos
pelo organismo, podem provocar dores abdominais, distúrbios
neurológicos e problemas ósseos. O níquel também é
altamente alergênico. Seja em barro ou em pedra-sabão, a
peça sofre com a higienização, pois os materiais de que são
feitas são muito porosos e podem absorver o sabão ou
detergente. Recomenda-se esperar a panela esfriar antes de
lavá-la, para que se evitem trincas e quebras. E, ainda, sempre
deixá-la de molho em água antes da limpeza. Ambas cozinham

moqueca, feijoada e comida mineira com sucesso.
Cerâmica refractária

 A decoração interior apresentada por
algumas dessas panelas é um pro-

blema: a pintura pode conter óxidos
de chumbo e cádmio, mas os

riscos são menores do
que no caso das panelas
de barro e pedra-sabão.

São indicadas para cozi-
nhar sopa de legumes e cre-

me de abóbora e, ainda, para es-
quentar alimentos, porque não os

deixam queimar tão facilmente e não
soltam resíduos. Vão do freezer ao

fogão ou ao microondas com competência
– e sem risco de danificação. Têm função

decorativa, pois podem ir à mesa sem problemas.
Para lavá-las, observe as mesmas instruções dadas às panelas
de barro e de pedra-sabão.

Aço Inox
Não traz nenhum prejuízo à saúde, pois a liga de que é

formada, composta de ferro, cromo e níquel, é bastante
segura. É indicada para cozinhar todos os tipos de alimentos.
No entanto, é importante observar o tempo de cozimento, pois
ela  aquece rapidamente. Antes de lavá-la com água e sabão (ou
detergente) deve-se enchê-la de água e deixar por algum
tempo. Se queimar a comida, a dica é pingar gotas de limão.
Jamais utilize palha de aço ou produtos que podem riscar a
panela. O ideal é uma esponja macia.

Cobre
Apreciada pelos chefs de cozinha, apresenta um pequeno

risco: o metal pode ser libertado durante o cozimento dos
alimentos se a panela for comum, toda em cobre. Se isso
acontecer, a pessoa terá febre e sofrerá lesões no fígado. Além
do mais, o cobre é altamente alergênico. Quanto mais ácido for
o alimento, maior a possibilidade de contaminação.

Ultimamente, as superfícies internas dessas panelas vêm
sendo revestidas com inox ou teflon, o que diminui os perigos
– o primeiro tipo é o mais utilizado em restaurantes. Dis-
tribuem uniformemente o calor e são ideais para o preparo de
goiabadas, marmeladas, molhos e fondues. Após limpeza com
bucha e sabão (ou detergente), não esquecer de secá-las bem,
de preferência com uma flanela.

Alumínio
É pouco recomendada devido à facilidade de libertação do

metal e a sua rápida absorção pelo organismo (sobretudo
quando dissolvido em água). Mas há empresas que têm feito
a peça com liga de ferro e alumínio, o que elimina os perigos.
São as chamadas ‘panelas milagrosas’. Chegou a pensar-se que
o alumínio poderia desencadear a doença de Alzheimer, mas
não ficou provado. O mais importante é evitar de cozinhar
alimentos com alto teor de acidez, como frutas cítricas e
molhos de tomate, que activam a liberação do metal. Na hora
da limpeza, só buchinha e sabão.

Ferro
Existem poucas restrições ao uso dessa panela, mas embora

ela tenha sido propagada como benéfica nos casos de anemia
por eliminar ferro, nada ficou comprovado. Convém evitar a
sua utilização na preparação das  frituras, porque o metal facilita
a oxidação da gordura, formando substâncias tóxicas.

O principal cuidado deve ser em relação à ferrugem, por isso
uma adequada higienização é essencial. O correcto é unsar a
panela com óleo por dentro e por fora antes e depois de usá-
la. Depois lavar com sabão e
repetir a operação. É a peça
fundamental na culinária re-
gional e faz bem molhos e
peixes.

Assim são os segredos
das panelas que todos
usam .

Durante a aula de Boas Maneiras, diz a professora:
- Zézinho, se você estivesse namorando uma moça fina e
educada e, durante o jantar, precisasse ir no banheiro, o que
diria?  - Segura as pontas aí que eu vou dar uma mijadinha.
- Isso seria uma grosseria, uma completa falta de educação.
Juquinha, como você diria? - Me desculpa, preciso ir ao
banheiro, mas já volto. - Melhor, mas é desagradável
mencionar o banheiro durante as refeições.
E você, Joãozinho, seria capaz de usar sua inteligência para,
ao menos uma vez, mostrar boas maneiras?  - Eu diria
“Minha prezada senhorita, peço licença para ausentar-me
por um momento, pois vou estender a mão a um grande
amigo que pretendo lhe apresentar depois do jantar”.

Sabem qual é o significado de ANTAS ? Associação Nacional
de Todos os Árbitros Subornados.

Uma mulher chega ao pé do marido e dá-lhe uma estalada,
dizendo furiosa:
- Encontrei um papel no bolso das tuas calças com o nome
Quuina.
- Acalma-te, querida. Esse nome é do cavalo no qual apostei
a semana passada.
No dia seguinte,a mulher dá-lhe outra estalada.
- Porque fizeste isso? pergunta o marido.
- O teu cavalo telefonou ontem à noite!

A mãe para a filha:
-Luísa, o que estás a fazer?
-Estou a escrever uma carta à Xana.
-Mas tu não sabes escrever!-Deixa lá! Ela também não sabe
ler.

Na prisão, um preso vira-se para o outro, e pergunta:
- Por que é que estás aqui?
- Concorrência comercial.
- Como assim?
- O governo e eu fabricamos notas iguais
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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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† Inês Cabral Cordeiro
1929 - 2006

Faleceu em Montreal no dia 5 de Outubro de 2006, com
76 anos de idade, Inês Cabral, natural de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores, esposa de Francisco
Cordeiro.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos Maria Inês (José
Senra), Roberta (Alcides Matos), Valentina (Hélio
Nogueira), Francisca, José (Hermenia Miúdo), Angelina
(Laurindo Gomes), e Norberto (Evelina Thomassian);
seus netos Jason, Eric, Steven, Michael, Elisa, Justin, Andrea, William,
Adam, James e Christopher; seu irmão, suas irmãs, 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 ontem, 10 de Outubro, na Igreja Santa Cruz, seguindo
depois o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde foi a sepultar.

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

† José Arruda Pereira
1922 - 2006

Faleceu em Ville Mont-Royal, no dia 7 de Outubro
de 2006, com 84 anos de idade, José Arruda
Pereira, natural da Conceição, Ribeira Grande,
São Miguel, Açores, esposo da já falecida Sra.
Isaura Leandro.
Deixa na dor suas filhas Filomena e Maria da
Conceição; suas netas Catarina (Mario de Sousa),
Tanya e Melanie; seu neto Derek; seus irmãos
(ãs), cunhados (as), sobrinhos (as), assim como
outros familiares e amigos.

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

O funeral tem lugar hoje, 11 de Outubro, após missa de corpo presente, na
Igreja Santa Cruz, às 10h, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção
ao Mausoléu St-Pierre St-Paul, no 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.

† Afonso Valério
1945 - 2006

Faleceu em Longueuil no dia 4 de Outubro de 2006,
com 60 anos de idade, Afonso Valério, natural da
Maia, São Miguel, Açores, esposo de Dina
Medeiros.
Deixa na dor sua esposa, sua filha Margarida
(Janson), seu filho Kevin, seus netos Jordan e
Ashley, sua sogra Maria da Encarnação, cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como outros familiares
e amigos.

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

O funeral decorreu quinta-feira, 5 de Outubro, na Igreja Santa Cruz, seguindo
depois o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges,
onde foi a sepultar.

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

† Deodato Grilo
1927 - 2006

Faleceu em Laval domingo, 8 de Outubro de 2006,
com 79 anos de idade, Deodato Grilo, natural da
Matriz, Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposo
de Maria Luísa Couto.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos José Manuel
(Inês da Costa), Gorete (Manuel Oliveira), Américo
(Fátima Dias), Conceição (José Teixeira), Deodato
Jr. (Teresa Barbosa), António, Helena (Gabriel
Puga), Luís (Giovanna Schembre) e Aurélio; seus
17 netos e 5 bisnetos, 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, 11 de Outubro, após missa de corpo presente,
às 10h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval, seguindo depois
o corteje fúnebre em direcção ao Mausoléu St-Martin , onde irá a
sepultar, em cripta.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu o menino CRISTO BLANCO
Maria Calisto

Para todas as pessoas que assistiram à
festa da Víndima no ano passado,
realizado pelos amigos da Água de Pau,
para   ajudar uma família Angolana que
tinha um filho com cancro; para todas as
pessoas que de alguma forma ajudaram
esta família vem por este meio anunciar o
falecimento do menino Cristo, no dia 6 de

Outubro  no hospital Sainte-Justine. O funeral decorreu-se
ontem (terça-feira) no complexo funeral Magnus Poirier. A
família Blanco agradece a todas as pessoas que olharam por
eles durante um ano e em momentos de muita necessidade.

Depois da festa, o menino continuou com os seus
tratamentos. Ainda aguardávamos esperança mas na noite do
primeiro de Outubro, o menino foi enternado no hospital até
ao seu último suspiro. Faleceu às duas e vinte cinco da
madrugada, com o pai ao seu lado( A mãe foi a casa descansar
um pouco mas, sobretudo, olhar pelos outros quatro filhos que
estavam em casa a dormir). A família Blanco é gente  pobre
mas honesta. Devido à doença do menino, não podiam
trabalhar todos os dias, o que lhes  criou  ainda mais
dificuldades. Se  desejar fazer um donativo para ajudar no fu-
neral e a esta familia, por favor  comunicar com  o senhor
Manuel Torres (514) 321-0543. Também podem passar no JL
Casa da Costura no 4275 boulevard Saint-Laurent (Luis Melo).
Até ao final, o Cristo com apenas oito anos de idade, foi e será
sempre um CAMPEÃO. Lutou até não ter mais forças. Nunca
esquecerei o seu soriso inocente e os seus olhos a brilhar no
dia da festa em sua honra. Para todos o que conhecerem o
menino, vamos sempre lembrá-lo como um sol em nossas
vidas. Parabéns Cristo pela tua coragem e pelos teus sorrisos.
Estarás sempre em nossa memória.

Obrigado a todos pela vossa ajuda. Que Deus abençoe
vosso lar. Cristo, nosso pequeno campeão repousa em
paz. E

m nome do jornal A Voz de Portugal e do jornal  O
Açoriano os nossos sinceros pêsames à família Blanco.

†
2º Ano de Saudade

José Vieira (Labim)
22 Março 1919 – 16 Outubro 2004

Esposa, filhas e filhos, netos e bisnetos e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.

Será celebrada uma missa pelo seu eterno descanso, sábado 14 de
Outubro de 2006, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua

Rachel Oeste.
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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

EMPREGOSEMPREGOS

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

66666.66.66.66.66.66a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante todo o mês de Outubro

URGENT
Recherchons vendeur, à temps partiel.
Parler français et anglais.  Envoyez
CV par courriel:

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

(514) 240-3912

ENCONTROS

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

Contactar
514.845.6680

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

(514) 385-4361

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

II Semana Cultural Açoriana
da Casa dos Açores do Quebeque
Tema: 50º Aniversário do Vulcão dos Capelinhos e  a influência
sobre a emigração do povo açoriano.

Dia 21 de Outubro, sábado
Abertura da II Semana Cultural, Inauguração da nova Sala de
Conferências, Biblioteca, e Site Web, da CAQ, com o Representante
do Governo Regional dos Açores e Dir. Da Juventude, Sr. Eng. Bruno
Pacheco e os jovens: Meaghan Benfeito, Martin Cabral, Jennifer
Soares, Tânia Contente e o folclore Ilhas de Encanto da CAQ.
Convívio para os jovens, animado pelo DJ Fernando Vinagre.

Dia 22 de Outubro, domingo
Exposição de Pintura (pelos Artistas da comunidade). Projecção :
‘’Açorianos de Cultura’’ sobre Domingos Rebelo e actuação do
Artista Humorista  o Sr. Eng. José Gaspar.

Dia 23 de Outubro, segunda-feira
Palestra com o Prof. Sr. Manuel Contente sobre o 50º Aniversário
do Vulcão dos Capelinhos e sua influência sobre a emigração do
povo açoriano. Conferência de imprensa com o Sr. Eng. Manuel
António Cansado, Presidente da SATA Internacional. Documentário
“O Vulcão que veio do mar’’.

Dia 24 de Outubro, terça-feira
Exposição das Actividades mais importantes da CAQ.  Discussão
sobre o ananás de S.Miguel, com os Srs. Jorge Couto e António
Fernando Arruda, estufeiro. Documentário “Chá da Goreana e do
Porto Formoso’’ seguido de uma degustação de chá ao som do
Grupo “Cantares Recordações’’ da CAQ.

Dia 25 de Outubro, quarta-feira
Exposição de Literatura e Palestra com o Sr. Ruben Santos
subordinada ao tema : Concelho Mundial das  Casas dos Açores.
Lançamento do livro ‘’Raízes Azuís ‘’da escritora Dra. Fátima Toste
e documentário “Pe. Francisco Nunes da Rocha.’’

Dia 26 de Outubro, quinta-feira
Palestra proferida pelo Pe. José Vieira Arruda,: Religiosidade em
transição. Documentário “Quadro ao vivo do emigrante’’e animação
musical pelo grupo “Cantares Recordações’’ da CAQ.

Dia 27 de Outubro, sexta-feira
Exposição de artefactos, bordados regionais, etc . Desfile de trajes
regionais, Documentário sobre “Tecelagem’’. Actuação de vários
artistas convidados : Srs. :Travassos e Valadas, entre outros.

Dia 28 de Outubro, sábado
Jantar de Encerramento e Celebração do 28ºAniversário da CAQ.

Duplex em Ahuntsic-Cartierville. Dois
grandes 5 1/2, subsolo acabado.
Frente a um parque. Quintal com
vinhas.

Patrick (514) 803-2727
www.maisons-a-vendre.ca

anúncio nº 4128

Procuramos senhora de 50 anos ou
mais, para viver com senhora idosa
e para fazer companhia. Refeições e
quarto incluídos. Possibilidade de
remuneração. Contactar (450)
638-7021 ou (514) 973-7347
Ajudante cozinheiro com referências
e experiência em cozinha italiana.

Restaurante Da Enrico
264, St-Zotique este

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

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

(450) 923-3754
Para hotéis no centro da cidade e na
cidade de Montreal; procuramos
supervisor, ajudante, empregado para
serviço de quarto e manutenção.
Enviar CV por fax : (514) 328-
0524 ou por e-mail:
info@abminter.com

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

(514) 937-5747
Equinoxe LifeCare is a healthcare
company, which specializes in
providing geriatric and palliative care
in the home setting. We are looking for
trained aides, experienced in
Alzheimer’s or Palliative care to be
part of our nursing teams. We give
professional training and supervision.

Please fax CV to
(514) 935-0230 or email:

hr@equinoxe.ca visit our
website www.equinoxe.ca

SERVIÇOS
Procura electricista? Pintor?
Renovações em geral…?

Daniel: (514) 945-4789

VENDE-SE

Pequena empresa  de alojamento
procura mulher para a limpeza, fiavel,
responsável, dinâmica. 30h por
semana, horário flexível. Metro Berri.
Deixar os seus contactos:
514-524-1011
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Portugal vislumbra em noite de magia
O resultado e a vitória já eram previsíveis, mas a noite foi

mágica para a selecção nacional que no Estádio do Bessa
conseguiu bater o Azerbeijão por três bolas a zero. Cristiano
Ronaldo foi a figura do jogo marcando três golos (apesar de só
dois deles terem sido validados devido a um erro do árbitro)
e ter estado na origem do golo que o defesa Ricardo Carvalho
marcou.

Portugal começou cedo a criar perigo e o primeiro aviso veio
da cabeça de Deco. A selecção do Azerbeijão bem tentou
retardar o inevitável jogando com cinco defesas, dois trincos
e dois alas, mas logo aos 24 minutos o médio do Barcelona
trabalhou bem na área e serviu Cristiano Ronaldo, que
descaído pela esquerda rematou com o pé canhoto e marcou
assim o primeiro golo da noite para a equipa das quinas.

E só seriam necessários apenas dois minutos para que o
médio luso voltasse a assustar o adversário e consequen-
temente a brilhar, através de um pontapé acrobático que levou
a bola a bater na trave e a entrar por completo na baliza, mas
o arbitro errou no lance e não validou o golo.

Destemido e com o “diabo no corpo” o médio do Manches-
ter United esteve sempre presente em quase todos os lances
perigosos e decisivos que se registaram na primeira parte da
partida. E na marcação de um livre directo, no qual a bola
ganhou efeitos difíceis e bastante potência, o guarda-redes da
equipa do Azerbeijão defendeu para a frente e Ricardo
Carvalho, num momento de oportunidade única, fez o segundo
golo para a equipa nacional.

Portugal foi para o descanso completamente sossegado e na
máxima força, porém a etapa complementar foi recheada de
menos emoção e de perda de velocidade por parte das equipas.
A equipa nacional, já satisfeita com o resultado obtido, ainda
voltou a marcar, desta feita aos 63 minutos, novamente através
de Cristiano Ronaldo que de cabeça, respondeu da forma mais
eficaz a um cruzamento da direita de Simão.

Até ao derradeiro apito final, a equipa das quinas esteve
sempre em clara evidência, criando eventualmente perigo,
sobretudo através de um cabeceamento do avançado Nuno
Gomes, que, apesar das tentativas, não esteve inspirado nesta
noite e que saiu a centímetros do poste e, apesar das tentativas
por parte do Azerbeijão, o resultado final acabou por não
registar alterações.

Segue-se agora a Polónia, na caminhada para o Europeu de
2008, e o jogo será disputado hoje. Este foi o primeiro triunfo
para a equipa das quinas, no Grupo A, ocupando agora o
terceiro lugar com quatro pontos.

OBJECTIVO PARA ENCONTRO NA POLÓNIA

Ronaldo: «Jogar para ganhar»
“A Polónia tem jogadores mais fortes e experientes, atletas

que alinham em campeonatos mais competitivos. Vamos ter
que nos bater bastante bem para conseguir a vitória. Estamos
melhor do que na Finlândia e, com respeito, queremos
mesmo vencer na Polónia”, referiu.

O ex-jogador do Sporting reconheceu ter ficado satisfeito
com a exibição da equipa frente ao Azerbaijão, mas lembrou
também ser necessário corrigir algumas situações.

“Há sempre coisas a melhorar: podíamos ter marcado mais
golos e deveríamos ter tido mais posse de bola. Mas penso que
foi um resultado positivo, semelhante ao ponto que con-
quistámos na Finlândia”, afirmou o extremo.

Com 41 internacionalizações e 14 golos - já no “top-10” dos

melhores marcadores da equipa das quinas -, Cristiano
Ronaldo revelou também não estar obcecado com a conquista
de recordes e que “mais importante” é ajudar a selecção a
conquistar novos objectivos.

“É claro que gosto de marcar golos e jogar pela selecção, mas
não quero pensar nisso. O meu objectivo é ajudar Portugal e
penso que tenho correspondido da melhor maneira”, disse.

Sobre o alegado interesse do Manchester United no jovem
Nani, do Sporting, Ronaldo, optou por um discurso politi-
camente correcto. “Gostava de ver o Nani e mais portugueses
no Manchester United, mas neste momento só falo da
selecção”, concluiu o número 17 da Selecção Nacional.

Cont. da pág. 1

Michael Scumacher abandonou...
Fernando Alonso vence G.P. Do Japão

Hélder Dias

Até parece impossível, mas as corridas são mesmo assim!...
Quem diria, depois de um fim-de-semana altamente dominado
pela Ferrari e pela Bridgestone, que a Renault e a Michelin
iriam efectivamente ganhar este Grande Prémio do Japão.
Havíamos prognosticado a saída de Suzuka com dois magros
pontos a separarem os líderes do Campeonato, mas eis que
um problema de motor no monolugar de Michael Schu-
macher surge, e o brioso piloto alemão seria contrariado ao
abandono, tudo isto numa altura em que a Ferrari comandava
confortavelmente a prova.

Quem tirou vantagem de toda esta reviravolta, foi Fernando
Alonso, que, com esta vitória, lidera o Campeonato do Mundo
de Pilotos com dez pontos de vantagem sobre Schumacher.

Agora, na última corrida, no Brasil, só mesmo uma desis-
tência do espanhol lhe impedira de revalidar o título. Mas… As
corridas só se ganham no final das provas, por isso mesmo tudo
poderá ainda acontecer.

Final esta que todos esperamos ansiosamente! Brasil 2006
inscreverá-se certamente nas páginas de ouro deste fabuloso
livro da Fórmula 1 – a despedida daquele que foi, sem dúvida
alguma, o maior piloto dos últimos tempos, MICHAEL
SCHUMACHER. Brasil já elegeu Pele como representante
para prestar as devidas honras de despedida ao piloto alemão.

Falando aos jornalistas, Michael Schumacher dizia não estar
triste pelo que aconteceu em Suzuka. “Vencemos muito juntos
e trabalhámos muito durante o ano. Perder o campeonato agora
é a vida, e posso conviver com isso muito bem. Não vejo isso
como uma falha de alguém, apenas a circunstancia” dizia
Schumacher.

Por seu turno, Fernando Alonso ficou verdadeiramente
surpreendido com a quebra do motor Ferrari. “Na largada,
ultrapassei Jarno Trulli e fiquei atrás de Ralf durante algum
tempo. Tive alguns problemas, mas depois consegui passar.
O nosso carro estava óptimo e muito competitivo. A diferença
com Michael era pequena, porem muito difícil de reverter. Não
esperava que o motor da Ferrari desse problema. Fiquei
surpreendido. Não está nada ganho. Temos a corrida no Brasil.
Primeiro temos que garantir, para depois comemorar” dizia
felicíssimo Fernando Alonso, depois da corrida.

Tiago Monteiro, o Português da Spyker Midland F1 terminou
16º na corrida, depois de ter adoptado uma estratégia bem
positiva. “Fiz um bom arranque assim como um bom primeiro
‘pit-stop’, sendo o último a fazê-lo. Considerando que levava o
carro atestado de combustível, consegui estar muito perto dos
pilotos que estavam muito mais leves. Isso foi muito bom porque
estava-me a correr bem a prova, em luta com Albers,Coulthard
e Barrichello” disse Tiago, que sai de Suzuka quebrando toda
uma série de abandonos. O seu companheiro de equipa,
Crhistijan Albers, não usufruiu da mesma sorte, pois, derivado
ao rebentamento explosivo da suspensão traseira do seu
monolugar, o piloto holandês seria obrigado a abandonar.

A Toyota, que corria em casa, defendeu muito bem as suas
cores e, quer nas qualificações, quer na corrida, os seus pilotos
estiveram verdadeiramente à altura do evento. Ralf
Schumacher, impecável, vai buscar o terceiro melhor tempo
do dia (mesmo se praticamente vazio), enquanto Jarno Trulli
arrecada o quarto melhor crono. Brilhantes também estiveram
a Honda com Jenson Button, a prová-lo com o seu quarto lugar
na corrida. Agora resta-nos a última prova!.. Igualados em
vitórias, com Alonso a comandar o campeonato com dez
pontos de vantagem, aqui fica a pergunta: Quem será o novo
Campeão 2006? A resposta no dia 28 de Outubro,
directamente do Circuito de Interlagos, em São Paulo, Brasil,
para o coroamento do novo Campeão do Mundo.

Classificação final deste G.P. do Japão
1. Fernando Alonso, Espanha (Renault)
2. Felipe Massa, Brasil (Ferrari)
3. Giancarlo Fisichella, Itália (Renault)

Entrega dos troféus do Soccer Anjou no dia 23 Setembro 2006 com a presença da Ministra da Emigração e das
Comunidades Culturais LISE THÉRIAULT e PABLO RODRIGUEZ, deputado de Honoré-Mercier. LES LIONNES DE ANJOU
da categoria U-10F conta com duas jogadoras Luso-descendentes  LEILLA E VANESSA CASTRO, e o treinador adjunto
Patrick Gomes com 11 anos.
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Nova colecção modista para a comunidade
Hoje em dia a moda feminina é muito importante. Num dia

especial, num enlace matrimonial, numa festa comunitária,
todas as mulheres preparam-se conforme a sua beleza e estilo.
É muito difícil escolher qual vai ser o seu vestido da noite. Nesta
linha, tive a oportunidade de ir a uma apresentação que ia
promover a sua nova colecção para este Outono de 2006. Na
minha opinião, as mulheres e raparigas vão gostar muito. O
nome é Natalia Exclusiva.

A dona, originária da Eu-
ropa, chegou a Montreal
com 18 anos de idade e fez
os seus estudos em ad-
ministração, mas teve sem-
pre um interesse na perfei-
ção da beleza e no estilo
único e caloroso da Europa
moderna e tradicional. Ela
adoptou dois estilos com-
pletamente diferente nos
vestidos apresentados nes-
ta noite.

Uma nova colecção carre-
gada de toques étnicos que
absorve a cultura da Europa
Central, mas também da-
qui. Os bordados e as linhas
suaves serviram como fon-
te de inspiração para esta
nova época. Reinventa-se
um estilo de luxo cheio de
sofisticação e influências
históricas.

O look é a tendência
chave nesta noite de beleza, e sobretudo, todos estavam
encantados.

Os tecidos com diferentes tonalidades e cores são outra
novidade. O papel dos bordados é indispensável para adoçar o
look, empregando-se tom originando luzes e sombras. Uma
grande variedade de bordados ricos, luxuosos e brilhantes para
um look mais folclórico. A colecção de acessórios enriqueceu

todo o ambiente da noite.
Finalmente, a bijutaria dá o

toque à colecção. O tecido mis-
tura-se com a jóias dando um
look sofisticado com toques de
elegância.

Natalia convida  a dar uma
vista de olhos à sua loja onde
podem ter uma linda escolha
de vários vestidos para as
noivas e as damas de honor,
mas também para assinalar
uma noite especial e a ser
inesquecível.

Sylvio Martins
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